
Oslo Skatehall under pandemien: 
 
Det er fortsatt endel smitte i samfunnet er vi dessverre langt unna normale tider der man kommer 
og går når man vil. Men åpne hallen vil vi, og det har vi fått lov til. Vi som dere må (dessverre) se 
an utviklingen på smittesituasjonen og worst case må vi stenge på kort varsel. Vi er avhengig av at 
dere som besøker oss overholder rammene på hva som gjelder slik at vi kan holde åpent og også 
kunne fortsette med det. 
 
Vi har erfart en del de to første ukene. Vi ønsker å dele noen av de her: 
Booking/påmelding: 
Det er ikke mulig å komme inn i Oslo skatehall om man ikke er forhåndspåmeldt og står på listen. 
Det er ikke anledning til å komme uanmeldt og/eller ta over plassen til noen andre. 
 
Spør evt. om hjelp fra en voksen:  
Vi opplever en del humper i veien for de som fyller ut skjemaene. Det som går igjen er at mailen 
skrives inn feil og at man da ikke får autoreply på mail om booket session og booker da både 1 og 
2 ganger til før det «går igjennom». NB; skriv korrekt e-post adresse  
 
Respekter jobbende crew: 
Det er ikke vi som har funnet opp covid-19 viruset og vi - som alle andre - må forholde oss til dette 
og overholde reglene som er satt av myndighetene. Det er lov å være uenig i lover og regler, men 
smittevernsreglene må overholdes for å kunne komme inn i Oslo Skatehall. De som ikke 
overholder reglene vil bli bortvist. 
 
Begrenset program (dessverre): 
Prinsippet «førstemann til mølla» gjelder når vi lanserer skjemaene og vi opplever at det fort blir 
fullt opp og dermed mange som vil skate ikke får mulighet til dette. Er det virkelig nødvendig å 
booke alle 3 sessions samme dag?  
 
Kommer du?: 
Viktig å gi beskjed om du ikke kommer så folk som venter kan få skate. Vi opplever også at endel 
som booker flere session ikke kommer på alle. Vi har også satt en oppmøtetid som er viktig å 
overholde. Vi har full forståelse for både kø og forsinkelser og imøtekommer med beste vilje, men 
ber om forståelse for at vi også må si stopp en gang og lukke døra. 
 

 BASIC og mer smittevernsinfo under: 

• Syke personer skal holde seg hjemme 

• God hånd- og hostehygiene 

• Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer 
 
Slik ser programmet ut uke 36 og 37: 

 
Her er de oppsatte sessions (uke 36 og 37) og påmeldingslinker til de ulike skjemaene finner man 
under NYHETER på hjemmesiden til Oslo Skatehall: 
 
UKE 36: 

• Tirsdag 1. September 
kl. 15.00-17.00 

• Onsdag 2. September 
kl. 15.00-17.00 – Kun 
tilgjengelig for Årskort 

• Torsdag 3. September 
kl. 15.00-17.00 



• Tirsdag 1. September 
kl. 17.30-19.30 

• Tirsdag 1. September 
kl. 20.00-22.00 

 

• Onsdag 2. September 
kl. 17.30-19.30 – Kun 
tilgjengelig for Årskort 

• Onsdag 2. September 
kl. 20.00-22.00 – Kun 
tilgjengelig for Årskort 

• Torsdag 3. September 
kl. 17.30-19.30 

• Torsdag 3. September 
kl. 20.00-22.00 

 

 
UKE 37: 

• Tirsdag 8. September 
kl. 15.00-17.00 

• Tirsdag 8. September 
kl. 17.30-19.30 

• Tirsdag 8. September 
kl. 20.00-22.00 

 

• Onsdag 9. September 
kl. 15.00-17.00 – Kun 
tilgjengelig for Årskort 

• Onsdag 9. September 
kl. 17.30-19.30 – Kun 
tilgjengelig for Årskort 

• Onsdag 9. September 
kl. 20.00-22.00 – Kun 
tilgjengelig for Årskort 

• Torsdag 10. September 
kl. 15.00-17.00 

• Torsdag 10. September 
kl. 17.30-19.30 

• Torsdag 10. September 
kl. 20.00-22.00 

 

 
Alt dette og mer til må til for at vi kan holde åpent og ta imot besøk:  

• Alle MÅ registrere seg via ett skjema før dere kommer (de ulike skjemaene finner man 
under NYHETER på hjemmesiden til Oslo Skatehall). Det er et begrenset antallet pr. 
session. Les om #årskort i bunn. 

• Det er ikke mulig for andre enn de på listen å komme inn i hallen og de som ikke klarer seg 
selv i hallen oppfordres til å vente til vi starer opp med skateboardkurs. Foreldre som evt. 
ønsker å være med inn i hallen må kjøpe billett og registrere seg via skjemaet. 

• Det er ikke mulig å låne utstyr (skateboard og/eller hjelm) så det må alle besøkende ha 
utstyr selv. 

• Alle MÅ overholde 1 meter regelen under hele besøket. Gjelder også på vei inn under 
registreringen og på vei ut.  

• Kom deg gjerne raskt bort fra hallen når din session er ferdig. 

• Vi har 30 min mellom hver session slik at crew får vasket mellom hver gruppe så viktig at 
man overholder sin tid og drar når tiden er over. 

• Det vil bli annonsert over høyttaler når det er på tide. 

• Alle må skifte mest mulig utendørs før man går inn i hallen.  

• Vi ønsker minst mulig av bagger, sekker med inn i hallen. 

• Oppmøte inntil 15 min etter påmeldte tid. Da må vi stenge dørene. Altså booket en skate kl. 
17.00 må man komme før kl. 17.15 for å komme inn. 

• Vi har egen smittevernansvarlig i hallen og personens oppgave er å etterse at vi alle 
overholder dagens smittevernregler. Det er denne personen du skal spørre om det er noe 
uklart. Det er også denne personen som evt. styrer musikken i Oslo Skatehall. 

• Vask av hender på vei inn, synlig antibac på bord ved inngang og noe i hallen 

• Vi har merket parken med en del streker for å synliggjøre 1 meter. 

• Vi oppfordrer alle til å bruke alternativer til kollektiv trafikk for å komme til Oslo Skatehall 

• Kun toaletter i 1. etg. er tilgjengelig 

• Cafe sonene er stengt, men det vil være mulig å kjøpe småsnacks og drikke 

• Skateshoppen vil være åpnet med salg over disk 
 
#Årskort.  
Alle med årskort må også registrere seg via skjemaet og man velger da årskort og sum 0,- Alle 
med årskort oppfordres til å oppdatere sitt kort med kontaktinfo. Henvend deg i resepsjonen for 
å få til dette. Dette vil gjøre det lettere utover høsten for årskortbrukere til «drop in» når det er ledig 
kapasitet i forhold til antall som er gjeldene. 
 
 


