
 
 

 

Informasjon til deltakende klubber og foresatte 

Dato: 04.02.2022 

 

Hei og velkommen til Asker Open 

Asker Svømmeklubb ønsker velkommen til Asker Open i Holmen svømmehall helga 11. til 13. 

februar 2022.  Vi har svært mange påmeldinger, men regner med at det pga pandemien kan 

bli endringer i dagene som kommer. Det kan også fort bli justeringer i de nasjonale 

retningslinjene. Vi ber derfor alle følge med på disse infoskrivene som vi legger ut på medley 

fortløpende. Det vil til enhver tid være det siste informasjonsskrivet som gjelder. 

 

Publikum i hall 

Det er pr dato lov med publikum i hallen på tilviste plasser og vi vil selge billetter. Vi vil selge 

både dagsbilletter og billetter for hele helga. Pr. i dag skal munnbind brukes når man beveger 

seg til og fra tribuneplassen. 

 

Tilgang til Garderober for svømmerne 

Alle klubbene vil få en pose med garderobebånd, tilsvarende antall påmeldte.  Denne posen 

hentes i resepsjonen der det selges inngang til hallen. Hver klubb MÅ hente 

garderobebåndene til sin klubb samlet. Klubben må selv sørge for overlevering av 

garderobebånd til lagleder neste dag eller senere i helga. Enkle bånd kan ikke tas ut av posen. 

Asker svømmeklubb vil ikke ha kapasitet for å ta vare på den enkelte klubbs garderobebånd.  

Tilsvarende skal alle båndene leveres inn samlet når siste svømmer fra klubben er ferdig. 

Asker svømmeklubb vil fakturere klubbene for bånd som ikke leveres inn. 

 

Offentlig transport 

Det går busser fra Sandvika/Oslo og fra Asker til Holmen. Sjekk opp bussrutene 250 og 270.  

Det er busstopp like utenfor hallen om en kommer fra retningene Slemmestad, Asker eller 

Sandvika/Oslo. Det er også hyppige togavganger til både Asker og Hvalstad.  270 bussen 

stopper på Asker stasjon like utenfor spor 1.  Det tar 20 min å gå fra Hvalstad stasjon til 

Holmen. 

 

Parkering på Holmen 



I tilknytning til hallen er det lite parkeringsplasser. Det er morsdag samme helg og andre 

klubber på Holmen arrangerer også kamper og Cuper. Derfor er det spesielt på lørdag ventet 

stor pågang av biler til Holmen. 

Asker Svømmeklubb har ikke ansvar for at alle får parkeringsplasser. 

Er du tidlig ute kan du finne plass her: 

 Utenfor hallen 

 På hallens parkeringsplass, obs 6 timer 

 På offentlig parkeringsplass på idrettsområdet på Holmen  

 På Landøya skole 

 

Det vil stå parkeringsvakt og guide dere til steder med parkering. 

 

Cafe og opphold på Holmen 

Asker Svømmeklubb vil ha cafè salg i hallen. Vi selger kaffe/te, kaker, pølser, vafler, 

proteinbarer og drikker. Det vil være mulig å bruke konferanserommet som oppholdsrom. 

 

XO Sport  

Vil ha salgstand i hallen. 

 

Hilsen Arrangementskomiteen 


