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Det gode liv der elvene møtes!

Folkehelseuka

Bli med i Folkehelseuka!
At vi holder oss i fysisk god form er viktig for din og min helse. Men folkehelse 
er så mye mer enn det. Det handler også om å trives, om å ha et trygt liv,  
-og av og til rett og slett å ha det artig. Trivsel er å ha et rikt liv, slik det passer 
oss selv. Vi håper at årets folkehelseuke i Nes kan gi deg smakebiter på  
trivelige aktiviteter som passer for deg. 
Folkehelseuka er bare en uke i året. Målet er at dette 
heftet også kan gi inspirasjon til aktivitet og artige  
opplevelser også i de 51 andre ukene i året. At vi har 
slike muligheter hele året, kan vi først og fremst takke 
ildsjeler i bygdas lag og og foreninger for. Det legges  
ned et betydelig antall dugnadstimer i frivillig sektor  
i Nes. Det gjør at du og jeg kan velge mellom aktiviteter  
av mange slag.
Det store folkehelse-løftet i Nes i år er åpning av den  
nye svømmehallen. Dette heftet inneholder flere gode 
grunner for å besøke en flunkende ny Nes svømmehall  
i folkehelseuka.
Grete Sjøli, ordfører
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Aktivitør og turgruppa 
på Nes sykehjem

Aktivitører, ergo/fysio, 
Nes kommune

Demensteamet i  
Nes kommune

Fenstad Fotballklubb 

Fenstad jeger og  
fiskerforening 

Fenstad Skiklubb 

Fjellfoten sykkelklubb

Fritid og forebygging, 
Nes kommune

Funnefoss Vormsund IL

Haga Idrettsforening  
v/fotballgruppa

Halmsås og Omegn 
Skilag

Hvam IL

Hverdagsrehabilitering 
på Nes sykehjem

Kampåvegen 

Margit Fallet  
– Fallet for alle

Nes bibliotek

Nes O-lag 

Nes Ski 

Nes skianlegg.

Nes svømmehall

Nes Sykkelklubb

Nes turlag

Ordføreren

Raumnes og Årnes IL, 
friidrettsgruppa

Stiftelsen Dragsjøhytta

25 ulike foreninger, næringsdrivende og offentlige institusjoner 
står bak 39 arrangementer i Folkehelseuka i Nes 2017

Ekstratrekning i Stolpejakten!
Det blir ekstratrekning i Stolpejakten for alle som registrerer stolper  
i folkehelseuka. 10 personer vil vinne 2 kinobilletter hver.  
Kartene finner du på Nes bibliotek! (se også side 17).



4 Folkehelseuka 2017

Det gode liv der elvene møtes!

Lørdag 2. september

Kl. 09.00–16.30 
Nes svømmehall
Hinderløype i Nes svømmehall
Supergøy hinderløype for barn. Nes svømmehall setter ut en 17 meter lang 
hinderløype i 25 meterbassenget. Mulighet for servering fra kafé.  
Hinderløypen må bare oppleves!! Inngangsbillett til svømmehallen.
Arrangør: Nes svømmehall

Kl. 10.00, 12.00 og 14.00 
Nes svømmehall 
Vannskliekonkurransen i Nes svømmehall 
Bli med i den store vannskliekonkurransen. Det er mulig å delta hele uken.  
De beste tidene vil bli premiert etter siste konkurranse på søndagen. Det blir 
både en gruppe for barn og en gruppe for voksne. Mulighet for servering fra 
kaféen i Nes svømmehall. Inngangsbillett til svømmehallen.
Arrangør: Nes svømmehall

Kl. 11.00–13.00
Årnes stadion
Idrettsmerkeprøver
Trening og prøver til NIF idrettsmerke, 16 år og eldre. Gratis.
Arrangør: Raumnes og Årnes IL, friidrettsgruppa

Kl. 11.00–14.00 
Fjellfoten Skole 
Hele Nes på sykkel
Fjellfoten SK ønsker alle hjertelig velkommen til sykkeldag! Vårt ønske er å  
få så mange som mulig, uansett alder, til å ta frem sykkelen denne dagen.  
Ved å registrere seg på vår stand og sykle en rundløype på ca. 3-4 km er det 
deltakerpremier til alle + uttrekkspremier. Start og mål ved Fjellfoten Skole. 
Dette er en fin anledning for familier -barn og voksne- til en flott sykkeltur. 
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For de som kunne tenke seg å prøve tandemsykkel vil det bli muligheter  
for det. Pølser, brus og saft. Gratis til barna.

Samme dag arrangerer vi barnesykkelritt med start kl. 12.00, og  
påmelding fra kl. 11.00. I år skal vi også ha en voksenklasse som sykler 
samme løype som barna, så her er det muligheter for mor og far til å delta. 
Premier til alle, og gratis pølser til barna etter premieutdelingen.
Arrangør: Fjellfoten sykkelklubb

Søndag 3. september

Kl. 09.00–16.30 
Nes svømmehall
Supergøy hinderløype for barn
Nes svømmehall setter ut en 17 meter lang hinderløype i 25 meterbassenget. 
Mulighet for servering fra kafé. Hinderløypen må bare oppleves!!  
Inngangsbillett til svømmehallen.
Arrangør: Nes svømmehall

Kl. 09.30–17.00
Haga Stadion, Stadionvegen 20
Nesmesterskapet i fotball for yngres 
Barnefotball 6-12 år for alle klubber i Nes!
Åpen kiosk, med servering av grillmat, kaffe, kaker, is og brus.  
Parkering kr. 50,-
Arrangør: Haga Idrettsforening v/fotballgruppa
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Kl. 10.00, 12.00 og 14.00 
Nes svømmehall 
Vannskliekonkurransen i Nes svømmehall 
Bli med i den store vannskliekonkurranse. Det er mulig å delta hele uken.  
De beste tidene vil bli premiert etter siste konkurranse på søndagen. Det blir 
både en gruppe for barn og en gruppe for voksne. Mulighet for servering fra 
kaféen i Nes svømmehall. Inngangsbillett til svømmehallen.
Arrangør: Nes svømmehall

Kl. 11.00–14.00
Fallet i Skogbygda 
Fallet For Alle - Inn på tunet 
Vi ønsker å formidle og vise fram hva vi jobber med her på gården. Dette er 
en plass for mestring, utvikling og samarbeid. Velkommen til oss her i Fallet! 
Kaffe/vaffelsalg. 
Arrangør: Margit Fallet – Fallet for alle

Kl. 12.00–16.00 
Årnes vannverk, Dragsjøvegen
Dragsjøen rundt 
Mosjonsløp rundt Dragsjøen. Trimklasse og konkurranseklasser.
I konkurranseklassene kreves lisens. Dragsjøen rundt-krus til alle som fullfører. 
Under 11år: kr 75. Eldre: kr 120
Raumnes og Årnes IL, friidrettsgruppa
Drikkepost i løypa. Gratis drikke til alle som deltar i Dragsjøen rundt.  
Arrangør: Nes turlag

Kl. 10.00–17.00 
Dragsjøhytta
Familiedag på Dragsjøhytta kombinert med arrangementet 
Dragsjøen rundt. 
Åpen hytte og aktiviteter for hele familien i form av stolpejakt, natursti,  
lek i nærområdet osv.
Arrangør: Stiftelsen Dragsjøhytta og Nes Turlag
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Mandag 4. september

Kl. 10.00–13.00
Fenstad kirkestue (underetg.) 
Nes kafé - Fenstad
Åpen for alle. Salg av vafler og kaffe. Vi ønsker alle velkommen til  
Nes Kafé- Fenstad. Vi får besøk av trubadur, og det vil bli allsang.  
Salg av vafler og kaffe. Hjertelig velkommen! 
Arrangør: Nes kommune, avd.fritid og forebygging

Kl. 10.00–12.00 Kl. 13.00–15.00
Amfi Årnes Eurosenteret, Vormsund
 

Informasjonsstanden «Demensvennlig samfunn» 
Nes kommune tegnet i oktober 2016 en samarbeidsavtale med Nasjonal-
foreningen for folkehelsen om «Demensvennlig samfunn». Demensteamet  
stiller med stand for veiledning, svar på spørsmål og utdeling av informasjons-
materiell fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Fokusområde hvordan  
forebygge demens, og hva innbyggerne i Nes kan bidra med for et mer  
demensvennlig samfunn.
Arrangør: Demensteamet i Nes kommune

Kl. 16.00 og 18.00 
Nes svømmehall 
Vannskliekonkurransen i Nes svømmehall 
Bli med i den store vannskliekonkurranse. Det er mulig å delta hele uken.  
De beste tidene vil bli premiert etter siste konkurranse på søndagen.  
Det blir både en barne- og voksengruppe. Mulighet for servering fra kafé  
i Nes svømmehall. Inngangsbillett til svømmehallen.
Arrangør: Nes svømmehall
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Tirsdag 5. september

Kl. 10.45–3.00 
Nes sykehjem 
Turgruppe på sykehjemmet
Aktivitør og frivillige har i samarbeid, en fast turgruppe på sykehjemmet hver 
tirsdag. Den ble startet opp for å gi pasienter ved sykehjemmet en mulighet 
for å komme seg ut. Dersom du kunne tenke deg å være med å bidra i denne 
gruppa, eller følge oss denne dagen, møt opp i vestibylen kl. 10.45. 
Arrangør: Aktivitør og turgruppa på Nes sykehjem

Kl. 12.00–13.00 
Nes svømmehall
Allsang i Badet
Nes svømmehall – terapibasseng. Kom til Allsang i badet. Nes svømmehall 
inviterer til Allsang i badet. Her vil det bli musikk og sang i det varme  
terapibassenget. Mulighet for servering fra kafé. Inngangsbillett til  
svømmehallen.
Arrangør: Nes svømmehall

Kl. 16.00 og 18.00 
Nes svømmehall 
Vannskliekonkurransen i Nes svømmehall 
Bli med i den store vannskliekonkurransen. Det er mulig å delta hele uken.  
De beste tidene vil bli premiert etter siste konkurranse på søndagen.  
Det blir både en barne- og en voksengruppe. Mulighet for servering fra kafé  
i Nes svømmehall. Inngangsbillett til svømmehallen.
Arrangør: Nes svømmehall
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Kl. 19.00
Nes bibliotek, Årnes 
«Ord i bilde» for voksne 
Iskrem, kaffe, te. Biblioteket formidler hvert år bildebøker for alle 3. klasser  
i kommunen gjennom kunstformidlingsprosjektet «Ord i bilde». 
Denne kvelden presenterer vi bildeboka Morkels alfabet av Stian Hole for det 
voksne publikum. Illustratøren/forfatteren selv holder også foredrag om sine 
bøker og sitt kunstuttrykk. Gratis inngang.
Kvelden er også en markering (Iskremfest) for alle voksne (over 13 år) som  
har deltatt på leseprosjektet «Sommerles» i løpet av sommeren.
Arrangør: Nes bibliotek

Onsdag 6. september

Kl. 10.00–13.00
Auli grendehus (underetg.)
Nes kafé - Auli 
Åpen for alle. Salg av vafler og kaffe. 
Vi ønsker alle velkommen til Nes kafé – Auli, som ligger i sokkeletasjen på 
grendehuset. Her vil det bli høytlesning og salg av vafler og kaffe.
Hjertelig velkommen! 
Arrangør: Nes kommune, avd. fritid og forebygging

Kl. 16.00–17.30 
Oppmøte Årnes brygge
Elvelangs med ordfører’n
Tur/retur Hennisand i vakre omgivelser i lett terreng på flotte stier langs  
elvebredden.
Arrangør: Ordføreren
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Kl. 16.00 og 18.00 
Nes svømmehall 
Vannskliekonkurransen i Nes svømmehall 
Bli med i den store vannskliekonkurransen. Det er mulig å delta hele uken.  
De beste tidene vil bli premiert etter siste konkurranse på søndagen.  
Det blir både en barne- og en voksengruppe. Mulighet for servering fra  
kaféen i Nes svømmehall. Inngangsbillett til svømmehallen.
Arrangør: Nes svømmehall

Kl. 18.00–20.00 
Årnes stadion 
Treningsstevne i friidrett
Jenter/gutter/kvinner/menn:
Øvelser 60m, 200m, 600m, 800m, liten ball, kule, tresteg i henhold  
til NFIFs regler. Gratis. Fotballgruppas kiosk ved kunstgressbanen er åpen.
Arrangør: Raumnes og Årnes IL, friidrettsgruppa

Torsdag 7. september

Kl. 10.00–11.30 Kl. 12.30–14.00
Kommunestyresalen i Nes Rådhus
«Demensvennlig samfunn» -et kort informasjonskurs 
Enkel servering. Gratis. Nes kommune tegnet i oktober 2016 en samarbeids-
avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om «Demensvennlig samfunn».
Handelsstand/næringslivet i Nes inviteres til å delta på undervisning for å lære 
hvordan man best mulig kan møte personer med demens.  
Kursets varighet ca. 1 time.
Drop-in for ansatte i handelsstand/næringsliv i Nes med to like  
undervisningstimer denne dagen.
Arbeidsplassene som gjennomfører kurs får kampanjesymbolet som viser  
at de bidrar til et mer demensvennlig samfunn.
Arrangør: Demensteamet i Nes kommune
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Kl. 10.00–13.00
Fritidsklubblokalene, Neskollen 
Nes kafé - Neskollen  
Åpen for alle. Salg av vafler og kaffe. 
Vi ønsker alle velkommen til Nes kafé - Neskollen. Vi arrangerer tur i nær-
området, og quiz når vi er tilbake fra tur (værforbehold). Salg av vafler og kaffe.
Hjertelig velkommen! 
Arrangør: Nes kommune, avd. fritid og forebygging.

Kl. 11.00–13.00 
Nes sykehjem 
Sykehjemmet- hele bygda på et sted
Ute, dersom været tillater det. Enkel servering, gratis På sykehjemmet finner 
vi folk i fra hele Nes. Og bygda vår har en stor plass i hjertet for mange her. 
Vi ønsker å hente fram minner og gode historier, gjennom en sosial dag, med 
fokus på å skape trivsel og mestring for alle deltagere. Det blir tilrettelagte 
aktivitetsposter, rom for det sosiale, og gode møter mellom både to- og firbente 
innbyggere. Vi oppfordrer flest mulig pårørende til å komme og ta med sine ut 
på aktiviteter denne dagen! Velkommen til alle som ønsker å være med! 
Arrangør: Aktivitører, ergo/fysio og hverdagsrehabilitering på Nes sykehjem
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Kl. 16.00–20.00
Flolangen skogscamp
Familiedag på Flolangen 
Utekontaktene i Nes inviterer til Familiedag på Flolangen Skogscamp.  
Vi tar med kano, kajakk og stand-up paddleboard (SUP) og det vil være mulig 
for de som ønsker å låne dette. Veiledning vil bli gitt til de som ønsker dette.  
I leirområdet vil det være mulig å teste ut luftgevær, pil og bue, kubb og diverse 
andre morsomme leiraktiviteter. Vi har også en liten klatrevegg med sikrings-
utstyr, så barna som liker seg bittelitt oppe i høyden kan få prøve ut klatring. 
Flytevester og våtdrakter vil være tilgjengelig for utlån denne ettermiddagen.
Grillen vil bli fyrt opp, så ta med egen grillmat og drikke.

Veibeskrivelse fra Årnes:
Følg skilt til Dragsjøhytta. Fortsett videre forbi Dragsjøhytta og etter ca 7km  
vil du se skilt inn til høyre til Flolangen Skogscamp. Etter ca 100m ligger campen. 
OBS: Veien inn til campen er bomvei. Stopp ved bomvei-skiltet etter  
Dragsjøhytta og følg instruksjon for å betale.
Arrangør: Nes kommune Avd. Fritid og forebygging, Utekontaktene

Kl. 16.00 og 18.00 
Nes svømmehall 
Vannskliekonkurransen i Nes svømmehall 
Bli med i den store vannskliekonkurransen. Det er mulig å delta hele uken.  
De beste tidene vil bli premiert etter siste konkurranse på søndagen.  
Det blir både en barne- og en voksengruppe. Mulighet for servering fra kaféen 
i Nes svømmehall. Inngangsbillett til svømmehallen.
Arrangør: Nes svømmehall
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Kl. 18.00 
Nes bibliotek
Iskremfest 
Iskremfest er avslutning på lesekampanjen Sommerles for alle barn 0-13 år. 
I løpet av sommeren har mange barn i Nes lest haugevis med bøker, og det 
skal de premieres for! Biblioteket inviterer inn til is og besøk av forfatter Harald 
Maximilliam Stoltenberg og hans morsomme bok «Sverre Skrot og Ingenting». 
Gratis inngang.
Arrangør: Nes bibliotek

Fredag 8. september

Kl. 10.00–13.00
FUVO klubbhus, Fuvo-vegen 6, 2166 Oppaker
Åpning Nes Kafé Oppaker 
Nes Kafé - Opaker åpner med brask og bram under Folkehelseuka. Vi får  
besøk av Kari Svendsen som skal spille og synge for oss. Åpent for alle.  
Salg av vafler og kaffe. Hjertelig velkommen! 

Har du ikke noe å gjøre i dag -gjør det hos oss! 
Nes Kafé er et tilbud til deg som ønsker å møte andre for sosialt samvær på 
dagtid. Her er alle velkommen uansett alder og bakgrunn. Her kan du spise en 
enkel og billig lunsj, drikke kaffe og spise vafler. Du velger selv om du vil slå av 
en prat, spille kort, eller bare sitte og lese i en avis. Gratis.
Arrangør: Funnefoss Vormsund IL (FUVO) og Nes kommune, avd. fritid og 
forebygging.

Kl. 11.00–14.00
Årnes sentrum
Markere Fysioterapiens Dag med fokus på lungehelse.
Vi vil ha brosjyrer å dele ut og la besøkende prøve ut forskjellige tester.
Arrangør: Fysioterapitjenesten i Nes kommune
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Kl. 16:00 og 18:00 
Nes svømmehall 
Vannskliekonkurransen i Nes svømmehall 
Bli med i den store vannskliekonkurransen. Det er mulig å delta hele uken.  
De beste tidene vil bli premiert etter siste konkurranse på søndagen.  
Det blir både en barne- og en voksengruppe. Mulighet for servering fra  
kaféen i Nes svømmehall. Inngangsbillett til svømmehallen.
Arrangør: Nes svømmehall

Lørdag 9. september

Kl. 09.00 – 16.30 
Nes svømmehall
Hinderløype i Nes svømmehall
Supergøy hinderløype for barn. Nes svømmehall setter ut en 17 meter lang 
hinderløype i 25 meterbassenget. Mulighet for servering fra kafé. Hinderløypa 
må bare oppleves!! Inngangsbillett til svømmehallen.
Arrangør: Nes svømmehall

Kl. 10.00, 12.00 og 14.00 
Nes svømmehall 
Vannskliekonkurransen i Nes svømmehall 
Bli med i den store vannskliekonkurranse. Det er mulig å delta hele uken.  
De beste tidene vil bli premiert etter siste konkurranse på søndagen.  
Det blir både en barne- og en voksengruppe. Mulighet for servering fra  
kaféen i Nes svømmehall. Inngangsbillett til svømmehallen.
Arrangør: Nes svømmehall

Kl. 11.00–13.00
Årnes stadion
Idrettsmerkeprøver
Trening og prøver til NIF idrettsmerke, 16 år og eldre. Gratis.
Arrangør: Raumnes og Årnes IL , friidrettsgruppa
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Kl. 12.00
Nes Skianlegg
En dag i skianlegget!
Det blir satt opp grill. Ta med grillmat. Saft til alle barna og kaffe til de voksne. 
Alle deltagerne må gjennom ei rundløype hvor de er innom alle lagene.  
Premie til alle. Bommen på Kampåvegen står åpen i perioden kl. 11.00 – 12.00.
Nes O-lag, Nes Ski, Nes Sykkelklubb, Fenstad Fotballklubb, Fenstad JFF, 
Arrangør: Fenstad Skiklubb, Kampåvegen og Nes skianlegg.

Kl. 12.30
Nes arena/ Hvam idrettspark
Hvamsdilten - Neskollen opp/ned 
Deltakeravgift/billettpris: barn gratis/ 50 kr voksne. Salg i kiosken. Hvam IL 
arrangerer klubbens dag inne i Nes Arena hvor alle får prøve alle aktivitetene 
Hvam IL tilbyr. Avslutter dagen med Hvamsdilten for barn 0-12 år og Neskollen 
opp/ned fra 12 år- 99 år. 
Arrangør: Hvam IL

Søndag 10. september

Kl. 09.00–16.30 
Nes svømmehall
Hinderløype i Nes svømmehall
Supergøy hinderløype for barn. Nes svømmehall setter ut en 17 meter lang 
hindreløype i 25 meterbassenget. Mulighet for servering fra kafé. Hinderløypen 
må bare oppleves!! Inngangsbillett til svømmehallen.
Arrangør: Nes svømmehall
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Kl. 10.00, 12.00 og 14.00 
Nes svømmehall 
Vannskliekonkurransen i Nes svømmehall 
Bli med i den store vannskliekonkurransen. Det er mulig å delta hele uken.  
De beste tidene vil bli premiert etter siste konkurranse på søndagen.  
Det blir både en barne- og en voksengruppe. Mulighet for servering fra  
kaféen i Nes svømmehall. Inngangsbillett til svømmehallen.
Arrangør: Nes svømmehall

Kl. 13.00
Skogbygda Skole
Skogbygda Rundt
Tidspunkt (start og slutt): 13:00 Kiosksalg Mosjonsløp med start fra  
Skogbygda Skole. 
To alternative løyper 4,5km og 11km. Begge løyper går på asfalt og grus.
Også 1,5 km barneløype. 7-12 år. Startkontingent 150,-.  
Barneløype, gratis start.
Arrangør: Halmsås og Omegn Skilag

Kl. 14.00 (start)
Funnefoss stadion
Opakermoen Trimløp og turmarsj i flotte og historiske omgivelser
Løype i fine omgivelser med start og mål ved Funnefoss stadion.  
Gode parkeringsmuligheter og garderober med dusj. Tre forskjellige  
løypelengder som passer alle aldre og nivåer, og det er selvsagt også mulig  
å gå hele løypa. Løypene går på gangveger og i et fint turterreng på stier.  
Løypene må bare oppleves.
Premiering til alle deltagere under 12 år. 
Premier til de tre raskeste i hver løype. 
Blant alle deltagere trekkes det ut flere fine premier. 
Påmeldingsavgift trimløp: Under 16 år: 50,- Over 16 år: 100,-
Påmeldingsavgift turmarsj: Under 16 år: 30,- Over 16 år: 50,-
Arrangør: Funnefoss Vormsund IL (FUVO)
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BLI MED PÅ STOLPEJAKT!
Stolpejakten er et enkelt aktivitetstilbud som går ut på å finne stolper. I år kan 
du finne stolper helt fram til 15. oktober. I Nes er det satt ut 160 stolper i åtte 
forskjellige områder. Og du kan vinne premier!

Stolpejakten er en utmerket måte å bli bedre kjent både med nærområdet 
ditt og andre nesbuer. Samtidig kommer en seg ut i frisk luft. Mange nesbuer 
jakter på stolper, og det er god sjans for å møte noen på turen som er i samme 
ærend. Stolpene finner du på Brårud, i Fenstad, på Hvam, i Auli, i Skogbygda, 
på Årnes, ved Dragsjøområdet og på Oppaker.

Stolper for alle
Stolpene finnes i fire vanskelighetsgrader:
Grønn: Veldig enkel, kan nåes med sykkel, rullestol og barnevogn
Blå: Enkelt, de fleste kan nå dem
Rød: Medium, svært enket terreng
Svart: Litt vanskelig, du må gå litt i terrenget

Et enkelt og oversiktlig karthefte får du på Nes bibliotek. Om du ønsker å  
skrive ut kartet selv, finner du dem på www.stolpejakten.no/omraader/nes

Vinne premier
Det er også vinnersjanser ved å delta i  
Stolpejakten, og hver registrerte stolpe gir  
deg et lodd i trekningen av premier!
Hver stolpe er merket med tre bokstaver.  
Stolpene kan registreres manuelt og du kan  
sende inn, eller en kan å laste ned en gratis  
app «Stolpejakten» (i App Store for iPhone,  
og i Google Play for androide telefoner).   
Ved bruk av appen kan en enkelt scanne  
QR-koden som hver stolpe er utstyrt med. 

Se www.stolpejakten.no for mer informasjon.
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Åpningstider Nes svømmehall
Mandag og onsdag: 06:00–21:00
Tirsdag: 09:00–21:00 
Torsdag: 12:00–21:00
Fredag: 06:00–19:00
Lørdag og søndag: 09:00–17:00

- Billettsalget stenger 45 minutter før lukketid.
- Besøkende må trekke opp av bassenget 30 minutter før stenging.

Følgende dager har Nes svømmehall stengt: 
- 17. mai
- 24.–26. desember
- 31. desember
- 1. januar

Det kan forkomme andre åpningstider f.eks. i skoleferien, under ekstraordinært 
renhold eller andre typer arrangementer. Dette vil bli varslet i god tid.

Nes svømmehall holder åpent 359 dager i året, og vi har sol og varme.
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PRISLISTE NES SVØMMEHALL 
VOKSEN BARN 

3–17 år
Enkeltbillett 100,- 50,-
Klippekort – 10 klipp 900,- 450,-
Klippekort – 25 klipp 2.000,- 1.000,-
Barn under 3 år (babytruse påbudt – Kan kjøpes i utstyrs-butikk) Gratis
Familiebillett (2 voksen og 2 barn) 225,-
Tillegg per ekstra barn 40,-
Morgensvømning fra kl. 6 til 12 80,- 40,-
Sauna 40,-

ÅRSKORT

Helårskort – Betaling 1 gang årlig med avtalegiro 3.000,- 1.500,-
Helårskort – Betaling 4 ganger årlig med avtalegiro 825,- 412,-
Helårskort – Betaling hver mnd. med avtalegiro 300,- 150,-
Helårskort Familie – Betaling 1 gang årlig med avtalegiro 6.200,-
Helårskort Familie – Betaling 4 ganger årlig med avtalegiro 1.625,-
Helårskort Familie – Betaling hver mnd. med avtalegiro 583,-
Helårskort Morgen – Betaling 1 gang årlig med avtalegiro 2.400,- 1.200,-
Helårskort Morgen – Betaling 4 ganger årlig med avtalegiro 675,-
Helårskort Morgen – Betaling hver mnd. med avtalegiro 250,-

- Studenter med gyldig studiekort har 20 % rabatt på voksenpris.
- Ledsager med gyldig ledsagerbevis har gratis inngang sammen med ledsaget.
- Årskort er personlige, og er med 12 måneders binding og fornyes om ikke avtalen blir oppsagt  

senest 1 måned før utløp. Oppsigelse kan skje skriftlig eller via oppmøte i resepsjon. 
- Familie-årskort er for 2 voksne og 2 barn – Ekstra barn kan legges til for 1.000 pr barn.
- Morgen svømning med redusert billettpris gjelder fra kl. 6:00 til 12:00 innenfor åpningstiden. 
- Barn under 13 år må ha følge av svømmedyktig voksen for oppsyn.

Hvor mye koster det pr. gang å bade  
når jeg har helårskort?

VOKSEN BARN  
3–17 år

1 gang per uke 58,- 29,-
2 ganger per uke 29,- 14,-
3 ganger per uke 19,- 10,-
4 ganger per uke 14,- 7,-
5 ganger per uke 11,- 6,-

For ytterligere informasjon, se Nes kommunes hjemmesider www.nes-ak.kommune.no
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