
Informasjon til klubber i forbindelse med Asker Høststevne
10. – 12. september 2021

Helga 10. til 12. september arrangerer Asker svømmeklubb Asker Høststevn i Holmen Svømmehall.
Vedlagt følger litt informasjon til deltakende klubber.

Stevneplan
Fredag Lørdag Søndag

Lagledermøte 0900
Dommermøter 1700 0930 0930
Innsvømming formiddag 0900 0900
Stevnestart formiddag 1000 1000
Innsvømming ettermiddag 1630 1300 1300
Stevnestart ettermiddag 1730 1400 1400
Estimert slutt 2045 1600 1530

Tribune
Så langt mulig ber vi om at svømmerne oppholder seg på sin tildelte plass på tribunen og hvis mulig 
at svømmerne forlater anlegget etter at sin øvelse er gjennomført.  Vi skjønner at dette ikke er mulig 
for langveisreisende, men begrens oppholdet da til sin del av tribunen.
På formiddagen lørdag og søndag, er det svømming for yngre utøvere, på ettermiddagen for eldre 
utøvere.  
Tribuneplassen blir den samme gjennom hele stevnet.

Armbånd til garderobene
Ved ankomst til hallen, får dere utdelt Bånd til garderobene – et til hver utøver. Dersom disse ikke 
blir levert inn ved avreise blir klubben fakturert 150 kr for hvert bånd som mangler. Båndene leveres 
også inn samlet fra hver klubb. Det anbefales å ha avkryssingsliste for utlevering/innlevering pr klubb.

Trenere, lederer og smitteansvarlig
Vi oppfordrer alle klubber til å stille med færrest mulig trenere og ledere til hver økt, men naturligvis 
de personene det er behov for i forhold til oppfølging av utøverne.  Trenere og ledere skal holde seg 
sammen med sine utøvere på tribunene og skal ikke gå rundt i hallen.

Strykninger 
Meddeles så snart som mulig til stevne@askersvom.no.  

mailto:stevne@askersvom.no


Premieutdeling 
1/3 premiering til alle årsklasser med unntak av klasse 2012 og 2011. For disse utøverne gis en 
deltakerpremie for hele stevnet. For klassene 2010 og 2009 girs det en deltakerpremie for hele 
stevnet i tillegg til 1/3 premiering.
Premieutdelingen vil skje i foajeen på vei ut. 

Parkering/avlevering av svømmere
Parkering gjøres i Holmensenterets parkeringshus, de tre nederste etasjene. Følg anvisninger fra 
informasjonsvaktene i gule vester. 

- Innkjøring til senterets tre nederste etasjer er gjennom lastesonen like etter rundkjøringen. 
Vi ber alle som parkerer i forbindelse med stevnet om å respektere senterets behov for å 
beholde de beste parkeringsplassene til senterets kunder.

- Søndag åpner vi senterets parkeringsplasser i toppen av garasjehuset. Det er ikke lov til å 
parkere foran «Godt brød», så kjør da inn i parkeringshuset.

Vi har også drop-sone utenfor svømmehallen. 

Tilskuere
Vi kan slippe inn publikum på den fastmonterte tribunen. Følg da passasjen inn gjennom 
sperrebåndene.  Det er ikke lov for publikum å gå inn på området tiltenkt svømmerne.
Billetter for publikum kjøpes ved inngangen. Vi har ett begrenset antall bånd. Når båndene er solgt 
ut, kan vi ikke ta flere inn i hallen. Publikum må kunne fremvise grønt korona sertifikat.
Pris for tribuneplass er kr 50,- pr økt.

Kafé
Vi har salg av hamburgere, pølser, kake, vafler, kaffe/te og mineralvann utenfor hallen. Det blir 
kontantløs betaling, og vi har både VIPPS og kortbetaling.

Vi oppfordrer til  
1. Ikke møt om du er syk eller har symptomer 
2. Unngå klemming
3. Unngå håndhilsning 
4. Vask hendene godt og ofte
5. Bruk antibac
6. Meld straks ifra til smittevernansvarlig Mette Hustoft på tlf 41291870 hvis smitte oppdages. 

Gjennom hele stevnet vil det bli satt ut desinfeksjonsvæske.  Alle voksne må holde 1 m avstand og vi 
ber alle som har mistanke om smitte og alle som er syke om å holde seg hjemme.  Bruk munnbind om
1 m’s regelen ikke kan overholdes.

Klubbtøy
Vi får besøk av XO sport som vil holde salg av badetøy og – utstyr.


