
Til de klubber som har svømmere/ledere/foreldre på Thon hotel Oslofjord 
 

Bærumssvømmerne har som det fremgår av invitasjonen ordnet med busstransport mellom Thon hotel Oslofjord 

og Nadderudhallen. Bussen begynner å gå fra onsdag ettermiddag og til søndag ettermiddag. Det går dog ikke 

buss tilbake til hotellet etter finaleøkten på søndag. 

 

Dette er ment som en service overfor de klubber som bor på hotellet idet den offentlige transport mellom hotellet 

og hallen kunne vært bedre og for at man skal kunne spare både tid og penger. 

Det å ha en buss som går frem og tilbake mesteparten av dagen i fem dager innebærer imidlertid en ikke 

ubetydelig kostnad for klubben. Vi ser oss på denne bakgrunn nødsaget om å be klubbene, som benytter seg av 

tilbudet, om å betale kr 200 pr person som benytter seg av busstjenesten. For de klubber som ønsker å bruke 

bussen også til og fra innsvømmingen på onsdag blir prisen kr 250 pr person. Dette vil med stor sannsynlighet 

være billigere enn alle andre alternative reisemåter og ikke minst mye raskere. Vi tar ikke sikte på å tjene på 

dette, men kun å dekke klubbens kostnader ved å tilby denne service. Skulle såvidt mange benytte seg av tilbudet 

at inntektene overstiger utgiftene, vil det overskytende bli refundert de deltakende klubber i forhold til antall som 

benyttet seg av busstjenesten. 

 

Vi vil be om at de klubber som ønsker å benytte seg av tjenesten melder fra om dette til 

post@barumsvommerne.no med antall reisende så snart som mulig. Vi vil deretter fakturere klubbene for de 

aktuelle beløp. Klubber som ikke ønsker å betale vil ikke ha anledning til å benytte seg av busstjenesten. 

 

Ellers vil vi orientere om følgende praktiske forhold. 

 

Første buss går 06.30 fra hotellet og beregnet kjøretid er ca 20 minutter. Bussen som er en buss fra Oslo og 

Akershus Turbusser AS vil ved hotellet stå på bussholdeplassen i Sandviksveien rett etter rundkjøringen inn til 

hotellet og ca. 70 meter fra hotellinngangen.  Som følge av gravearbeider i Haukeveien, som hallen ligger i, vil 

bussen kanskje måtte stoppe i kryssset Haukeveien/Øygardsveien. Derfra er det ca 300 meter til hallen. Vi håper 

imidlertid at det skal være mulig å kjøre helt frem til hallen. 

 

Vi har bestilt en buss på 60 seter med 12 ståplasser. Dette blir antakelig noe lite for antatt antall reisende den 

første avgangen. Vi stiller derfor med en ekstra buss på torsdagen på første avgang 06.30. Viser det seg at det er 

behov for denne vil vi fortsette med to busser til første avgang også de andre dagene. Etter første avgang vil det 

kun være en buss som går resten av dagen.  

 

hotell hall  hotell hall  hotell hall  hotell hall  hotell hall 

1630 1650  630 650  630 650  630 650  630 650 

1710 1730  710 730  710 730  710 730  710 730 

1800 1820  750 810  750 810  750 810  750 810 

1840 1900  830   830   830   830  

1920 1940   1210   1210   1210   1210 

2000 2020  1230 1250  1230 1250  1230 1250  1230 1250 

   1310 1330  1310 1330  1310 1330  1310 1330 

   1350 1410  1350 1410  1350 1410  1350 1410 

              

   1430 1450  1430 1450  1430 1450  1430 1450 

   1510 1530  1510 1530  1510 1530  1510 1530 

   1550 1610  1550 1610  1550 1610  1550  

   1630   1630   1630     

              

    1900   1900   1900    

   1920 1940  1920 1940  1920 1940    

   2000 2020  2000 2020  2000 2020    

              

Avganger med fet skrift er siste avgang og returnerer ikke.    
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