LEK, MORO og MESTRING på SKATEBOARD!
Oslo Skatehall arrangerer ukelange skateboardcamper i skolenes ferier.
Oslo skatehall finner du på Sagene/Bjølsen med adressen Stavangergata 28.
Skateboardcamps i Oslo skatehall passer for alle som er interessert i skateboard uavhengig av nivå.
Vi har satt nedre aldersgrense til 8 år da dagene fort blir lange for de aller minste. Vi har alltid jente(r) med
som instruktører hvis noe lurer på det.

HVA SKJER/CAMP AKTIVITETER:
SKATEBOARD
Det er KUN deltagere på skateboardcamps som er i hallen disse
dagene. Det er begrenset med plasser på hver uke for tett
oppfølging av våre dyktige skateboardveiledere. Det varieres
mellom typiske instruksjonstimer og mer «frikjøring» sammen
med de andre deltagerne og våre skateboardveiledere. Midt på
dagen pauses det med en felles lunsj.

SKATERELATERT
Det er lange dager med mye aktivitet på skateboard så vi har også
lagt opp til en andre skaterelaterte aktiviteter der det er frivillig å
delta da mange BARE vil skate og har ikke «tid» til noe annet. Vi
vil vise skateboardklipp for inspirasjon, tegne og designe
skateboard, terminologileksjon, «mekking» og vedlikehold av
utstyr for å nevne noen aktiviteter i aktivitetsrommet i løpet av
uka. I løpet av uka arrangeres det uformelle konkurranser der det
viktigste er å delta. Det offisielle campprogrammet avsluttes kl.
14.00 og vi åpner dørene for publikum. Deltagere kan fint være i
hallen etter vi åpner og slikt avtaler vi når det nærmer seg. Vi
garanterer MAKS MORO HELE UKA og PROGRESJON innen
skateboard.

AKTIVITETSROMMET
Vi vil vise skateboardklipp for inspirasjon, tegne og designe
skateboard, terminologileksjon, «mekking» og vedlikehold av
utstyr for å nevne noen aktiviteter som vi tilbyr på
aktivitetsrommet i løpet av uka.

UFORMELLE KONKURRANSER
I løpet av uka arrangeres det uformelle konkurranser
der det viktigste er å delta.

LUNSJ
Uten mat og drikke duger skatern ikke
Vi er opptatt av maten vi putter i oss og digg lunsj må
vi ha. Masse frukt, smoothies, nøtter, brødmat m.m.

SPØRSMÅL?
Kontakt -> stian@osloskatehall.no
www.osloskatehall.no for påmelding.

