SANDNES KOMMUNE
 Lytt

 Søk

Idrett

Svømmehaller i Sandnes

På denne siden vil du finne informasjon om de ulike svømmehallene. Åpningstider, priser og
kontaktinformasjon. Åpningstider for sommeren 2019 finner du under hver enkelt svømmehall.

Priser
Type betalingssats

Vedtatt sats for 2018

Vedtatt sats for 2019

Svømmehaller
Barn ordinær pris

30

30

Barn klippekort (10 klipp)

200

200

Barn halvårskort

480

480

35

35

Honnør klippekort (10 klipp)

250

250

Hønnør klippekort (10 klipp) med treningsrom

450

450

Honnør halvårskort

650

650

1150

1150

55

55

Voksne klippekort (10 klipp)

395

395

Voksne klippekort (10 klipp) med treningsrom

700

700

Voksne halvårskort

1050

1050

Voksne halvårskort med treningsrom

1750

1750

Hønnør ordinær pris

Hønnør halvårskort med treningsrom
Voksne ordinær pris

Barn u. 16 år / Barn under 8 år har kun adgang med badende voksen. Barn under 4 år, gratis adgang.
NB! Sandvika svømmebasseng er privat og har egne priser
Styrkerom i Giskehallen 2
Styrkerommet i Giskehallen 2 er tilgjengelig for publikum. Ved å kjøpe eget klippe- eller halvårs vil du få
tilgang til styrkerommet og svømmehallen.
Styrkerommet inneholder det meste av styrkeutstyr for å kunne bedrive styrketrening på både
nybegynnernivå og høyt nivå. Rommet er ubetjent og all trening forgår på eget ansvar.

Aldersgrensen for å benytte rommet er 16 år.
Priser
Alder

Klippekort
(10 klipp)

Halvårskort

Voksne m/styrkerom

kr. 700,-

kr. 1750,-

Honnør m/styrkerom

kr. 450,-

kr. 1150,-

Vi gjør oppmerksom på at billettsalget til offentlig bading stopper 1/2 time før stengning. Det er i tillegg
lagt inn 15 minutter klargjøring mellom brukergruppene. Opprop fra bassenget er derfor 15. min. før
siste badetime. Badetid er 1 time fra innløst billett. Dette gjelder også halvårskort.

Giskehallen
Åpningstider
Dag

Morgenbad

Offentlig bading

Mandag

06.15 - 08.00

16.00 - 19.00

Tirsdag

06.15 - 08.00

16.00 - 20.00*

Onsdag

06.15 - 08.00

16.00 - 18.00

Torsdag

06.15 - 08.00

16.00 - 21:00*/**

Fredag

06.15 - 08.00

16.00 - 20:00*

Lørdag

07.15 - 09.00***

Søndag

Familiebading

12.00 - 15.00
13.00 - 16.00

Giskehallen har fått egen facebookside. Vennligst følg denne for å få mer informasjon om svømmehallen.

Giskehallen vil holde åpent på tirsdag og torsdager gjennom hele sommerferien (uke 26-33) med
følgende åpningstider:
Morgenbad - kl. 06:15-08:00
Trening og vask - kl. 08:00-09:30
Offentlig bad for alle - kl. 10:00-13:30
Styrkerommet vil være åpent i samme tidsrom.

For morgenbading i Giskehallen stilles det krav til at badende er svømmedyktige voksne personer.
Voksen menes fra og med videregåendeskole-alder. Bading skal kun finne sted dersom det er to eller

flere badende i bassenget. Dette kravet er satt som sikkerhet for at en skal kunne håndtere en eventuell
ulykkessituasjon i bassenget.
(*) Forbeholdt voksne, hverdager etter kl. 19:00
(**) Forbeholdt kvinner torsdager 19:00-20:00. Badstu åpent som vanlig for menn.
(***)Morgenbad - Barn må følge voksen.
Ved familiebading tilrettelegges bassenget i større grad for lek og vannaktiviteter.

Kontakt
Giskehallen Svømmehall
Jønningheiveien 47
4316 Sandnes
Tlf: 51686100
E-post: giskehallen@sandnes.kommune.no
Mer info

+

Riskahallen
Åpningstider
Dag

Morgenbad

Offentlig bading

Tirsdag

17.00 - 20:15*

Onsdag

17.00 - 20:15*

Torsdag

17.00 - 20:15*

Fredag

17.00 - 19.00

Lørdag

08.30-10.00

Søndag

Familiebading

12.00 - 14.30
14.00 - 16.30

* Forbeholdt voksne, hverdager etter kl. 19:00
Morgenbad - Barn må følge voksen. Ved familiebading tilrettelegges bassenget i større grad for lek og
vannaktiviteter.

Riskahallen har fått egen facebookside. Vennligst følg denne for å få mer informasjon om svømmehallen

Kontakt
Riska svømmehall
Nøttskjellveien
4310 Hommersåk
tlf: 51 68 85 23
E-post: riskahallen@sandnes.kommune.no
Mer info

+

Varatun helsebasseng
Dag

Småbarnssvømming

Fredag

16:30 – 19:30

Lørdag

12:00 – 16:00

Fullstendig timeplan i Varatun helsebasseng (PDF)
Åpningstider i påsken 2019
Siste badedag før påske er lørdag 13. april. Åpner igjen etter påske fredag 26. april

Sommerferieavvikling 2019
Siste dag med småbarnssvømming før sommerferien er lørdag 11. mai. Første dag etter ferien er fredag
6. september.
Mer info

+

Sandvika Fellesanlegg
Dag

Familiesvømming

Kun voksne

Mandag

18:00 – 19:30

19:30 – 20:45

Tirsdag

18:00 – 19:30

19:30 – 20:45

Onsdag

18:00 – 19:30

19:30 – 20:45

Torsdag

18:00 – 19:30

19:30 – 20:45

Sandvika Fellesanlegg er et selvstendig selskap eid av fem borettslag i Sandvika som ligger i Sandnes
kommune. Fellesanlegget omfatter trimrom, squash-hall, svømmehall og badestue. Disse fasilitetene er
åpent for allmennhete. Link til svømmeanleggets egen hjemmeside finner du ved å klikke her

Lover og regler for svømmebassengene
Last ned regler for Sandnes kommunes bassengbad ved å klikke her (PDF)
Last ned regler for livredningskurs for leietakere av Sandnes kommunes svømmehaller (PDF)
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Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon
Sandnes kommune
Postboks 583
4302 Sandnes
51 33 50 00
postmottak@sandnes.kommune.no
Organisasjonsnummer: 964 965 137
Kommunenummer: 1102
(Fra 1. januar 2020 er kommunenummeret 1108)

Besøksadresse
Rådhuset
Rådhusgata 1
4306 Sandnes

Personvern
Informasjonskapsler

Kontakt oss

Følg oss :

