
Til ledere/trenere og medlemmer av Asker Svømmeklubb 

Ang. bruk av Holmen Svømmehall i prøveperiode frem til 25. juni 

Vi har nå fått midlertidig brukstillatelse av Holmen svømmehall, og dermed anledning til å sette i 

gang med prøvedrift. Det er imidlertid under svært strenge restriksjoner at vi nå har fått tilgang til 

svømmehallen; 

1. Parkering: Det er ikke tillatt å kjøre inn på anleggsområdet ved svømmehallen. All 

parkering må foregå på parkeringsplassen ved Holmen verft, der hvor det vinterstid har 

vært båtlagring. Alternativt kan man parkere ved Holmen kjøpesenter. 

2. Inngang: Det er satt opp sperregjerder fra innkjørsel og opp til hovedinngang. Det er viktig 

at man følger denne «merkede» gangstien opp til hovedinngang. Det er strengt forbudt å 

bevege seg utenfor sperregjerdene og inn på de områder som er definert som 

anleggsområder. 

3. Adgang: Vi vil ha medarbeidere som åpner og slipper dere inn i hallen før hver trening. 

Ikke under noen omstendigheter må dere gå inn i bygget uten at dere har fått klarsignal 

fra en representant fra Askerbadene (Asker kommune). 

4. Fra hovedinngang til garderobe: De som skal på trening, både ledere og utøvere, skal følge 

gulvmerkingen fra hovedinngang og direkte inn til garderobe. Det er ikke tillatt å bevege 

seg inn på andre områder i bygget. Det er altså IKKE lov å gå ned i kjelleren på bygget. 

5. Eventuelle foreldre som skal følge med på treningen må gå inn via garderobene og sitte på 

tribunen under hele treningen.  

6. Etter trening forlater alle anlegget samme vei som de kom inn. 

Så et par ekstra punkt som jeg ønsker at dere tar hensyn til: 

1. Påse at alle som skal svømme dusjer skikkelig før de hopper uti. Det betyr: Man skal dusje 

naken og bruke såpe/shampo. Viktig at trenere og ledere setter fokus på dette, slik at vi 

kan klare å opprettholde best mulig vannkvalitet. 

2. Foreløpig er det ikke mulig å låse garderobeskapene. Be derfor deres medlemmer om å 

legge igjen verdisaker hjemme. Asker kommune tar ikke ansvar for eiendeler som 

eventuelt skulle bli borte. 

3. Dere vil få anledning til å lagre utstyr på den innerste boden i terapibassenget. Her er det 

foreløpig kun kroker på veggene hvor dere kan henge nett, bag’er etc. Det forventes at 

svømmehallen ryddes etter hver trening og at eventuelt utstyr henges fint opp på veggen i 

boden. 

4. Foreløpig vil det ikke være anledning til å medbringe skap/reoler eller annet 

oppbevaringsmøbel. Vi vil gi beskjed når dette kan skje. Viktig å presisere at alt av 

oppbevaringsmøbler som eventuelt ønskes inn i hallen i fremtiden, må forhåndsgodkjennes 

av undertegnede. 

Håper dere kan hjelpe meg å sikre at alle disse spillereglene blir fulgt. Konsekvensen ved brudd på 

reglene er at vi kan miste brukstillatelsen, og det er det vel ingen av oss som ønsker. 

Må også få presisert at dere nå kommer til en svømmehall som ikke er ferdig. Det foregår fortsatt 

mye arbeid. Men jeg håper og tror at dere kommer til å bli fornøyd med produktet, i alle fall når 

det har blitt ferdig. 

Velkommen skal dere være! 

Med vennlig hilsen 

Askerbadene 

 

Tore Opheim 

Daglig Leder 

 


