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HOLMEN SVØMMEHALL INFORMASJONSKRIV  

OG  

INVITASJON TIL FELLESMØTE PÅ NESBRU VG SKOLE ONSDAG 5. april 2017 kl.18.30 

 

Det er vår, solen skinner og vi nærmer oss en milepæl vi alle har sett frem til lenge, nemlig åpningen av 
HOLMEN SVØMMEHALL! 

 

Vi er meget heldige som har blitt spurt av Asker kommune om å være «prøvekaniner» og teste ut Holmen 
Svømmehall før offisiell åpning. Dette betyr at vi i løpet av mai og juni vil være alene i hallen på 
ettermiddagene. Offisiell åpning er planlagt til 25.juni.  

Daglig leder, trenere, svømmeskoleansvarlig, medlemmer fra styret, sosialkomiteen, 
arrangementskomiteen, sponsorkomiteen fikk i går være med på en befaring på Holmen svømmehall. Alle 
kan skrive under på at dette blir bra! Budstikka var der og lagde en veldig hyggelig artikkel med fokus på 
Asker svømmeklubb. Artikkelen og mange fine bilder finner dere her: 

https://www.budstikka.no/asker-svommeklubb/holmen-svommehall/asker-kommune/ny-svommehall-
som-natt-og-dag-for-svommerne/s/5-55-465388 

I løpet av prøveperioden kan det være flere ting som vil bli fikset og endret på. Småting fungerer kanskje 
ikke optimalt de første ukene, eksempler på dette kan være vannet ikke har riktig temperatur, 
ventilasjonsanlegget ikke fungerer optimalt, eller lignende ting. Vi ber om forståelse for dette og ber dere 
respektere retningslinjer, avsperringer, og skilting.  

Som informert på årsmøtet og i Sportsplanen http://askersvom.no/dokumenter/ har vi benyttet 
anledningen til å lage en ny struktur på konkurranseavdelingen i svømming. Trenerteamet har jobbet med 
dette og informasjon om både gruppeinndelinger og treningstider ligger nå tilgjengelig på hjemmesiden. 

http://askersvom.no/2017/03/29/informasjon-om-flytten-til-holmen-svommehall/ 

Det er viktig å huske er at dette er «work in progress» og at det kan bli korrigeringer/endringer til høsten. 

https://www.budstikka.no/asker-svommeklubb/holmen-svommehall/asker-kommune/ny-svommehall-som-natt-og-dag-for-svommerne/s/5-55-465388
https://www.budstikka.no/asker-svommeklubb/holmen-svommehall/asker-kommune/ny-svommehall-som-natt-og-dag-for-svommerne/s/5-55-465388
http://askersvom.no/dokumenter/
http://askersvom.no/2017/03/29/informasjon-om-flytten-til-holmen-svommehall/
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Tidsplan er som følger: 

 Onsdag 5.april kl.18.30: Fellesmøte på Nesbru Vg skole – Alle er velkommen!  
o Informasjon om gruppeinndelinger, treningstider frem til sommeren, praktisk informasjon, 

Asker vårstevne mm 
o Informasjonen vil bli sendt ut på forhånd og vi ber om at evt spørsmål blir sendt til 

trenerteamet på forhånd 
 

 Lørdag 29.april – siste dag på Landøya før dørene låses. Det vil derfor IKKE være trening søndag 
30/4 og mandag 1/5.   

NB! Alle svømmere med utstyrsnett på Landøya er nødt til å ta disse med hjem før siste trening uke 17.  

 Første uke i mai – tiltrede til Holmen svømmehall. Dato er ikke kommunisert enn, men ifølge daglig 
leder for Holmen svømmehall er de i rute. Det kan dog bli noen dager uten «vann», informasjon om 
eventuell alternativ trening vil bli sendt ut separat når vi vet omfang. 

På sikt vil det vil være et billettsystem på Holmen svømmehall som er koblet til et armbånd som dere vil få 
utdelt. Disse armbåndene vil også fungere som lås på skapene. Disse må behandles med forsiktighet og ikke 
mistes. Mer informasjon kommer når systemet er klart å implementeres. 

Vi ber alle foreldre om å oppholde seg i resepsjonsområdet i svømmehallen mens barna er på trening. Vi 
ønsker ingen foreldre inne i hallen. 

Parkering:  

Grunnet begrenset antall parkingsplasser ved Holmen svømmehall, har Holmensenteret gitt oss tillatelse å 
parkere i parkeringshuset. Der kan vi parkere gratis i 4 timer fra plan 3 og oppover. Vi ber alle respektere 
dette og ikke benytte plassene utenfor og i plan 1 og 2, da disse er forbeholdt besøkende til senteret.  

Hygiene:  

Med ny hall og nytt anlegg benytter vi anledningen til å minne alle på hvor viktig det er å dusje før og etter 
dere hopper i vannet, uten badeklær. Hudkremer, hårprodukter, sminke og svette leder til økt forbruk av 
klor, og det i sin tur skaper unødvendig irritasjon i øyne og på huden.  

 


