
    UKE 34 –> Mandag 23. August – Søndag 29. August 

 
 Fortsatt smitte i samfunnet.  

Vi må ha kontroll på alle som er innenfor døra og antallet som kan være inne av gangen er begrenset. 
 

• Syke personer, selv ved milde symptomer kan ikke besøke oss. 

• Personer som er i karantene eller i isolasjon kan ikke besøke oss. 

• Husk god hånd- og hostehygiene. 

• Holde avstand og redusere kontakt mellom personer. 
 
«Drop in» ukedager kl. 15.00-17.00, men ALLE MÅ registrere navn, mobilnummer i døra. 
«Førstemann til mølla» og ved fullt må man vente utenfor til det er ledig plass. 
Billetter betales i døra under alle «drop in».  
Resten av tilbudet (pr. idag) anbefaler vi å registrere seg/betale via skjemaene. 
NB! Under de ulike skjemaene ser dere også evt. hvor mange plasser/om det er plasser igjen så kan man 
evt. ta turen og registrer seg og betale i døra. 
 
Alle aldre alle «vanlige» dager (altså utenom jenteskate, senior 30+, kursdager og familiekate).  
KUN skateboard alle dager. 
 
Betaling alle sessions og 50,- pr. person/session/inngang. 
 
Oslo Skatehall 930 22 613 (Betjent i åpningstidene) ved spørsmål. 
Det er ikke mulig å ringe ned å holde av plass, men spørsmål besvares. 
 
 

Mandag 23. August 
Kl. 15.00 – 17.00 – Drop in med registrering og betaling i døra 
Kl. 17.15-19.15 – Jenteskate – KUN jenter og skateboard, alle aldre: 

https://www.deltager.no/event/osloskatehall_mandag_23_august_kl_1715_1919_jenteskate 
Kl. 19.30-21.30 – Senior 30+ - Jeg er minst 30 år: 

https://www.deltager.no/event/osloskatehall_mandag_23_august_kl_1930_2130_senior_fra_30 
 

https://www.deltager.no/event/osloskatehall_mandag_23_august_kl_1715_1919_jenteskate
https://www.deltager.no/event/osloskatehall_mandag_23_august_kl_1930_2130_senior_fra_30


 

Tirsdag 24. August 
Kl. 15.00 – 17.00 – Drop in med registrering og betaling i døra 
Kl. 17.15-19.15 – Alle aldre, skateboard: 

https://www.deltager.no/event/osloskatehall_tirsdag_24_august_kl_1715_1915 
 

Onsdag 25. August 
Kl. 15.00 – 17.00 – Drop in med registrering og betaling i døra 
Kl. 17.15-19.15 – Alle aldre, skateboard: 

https://www.deltager.no/event/osloskatehall_onsdag_25_august_kl_1715_1915 
Kl. 19.30-21.30 – Alle aldre, skateboard: 

https://www.deltager.no/event/osloskatehall_onsdag_25_august_kl_1930_2130 
 

Torsdag 26. August 
Kl. 15.00 – 17.00 – Drop in med registrering og betaling i døra 
Kl. 17.15-19.15 – KURS, kun påmeldte som skal delta på skatekurs i hallen 

 Vi venter på noen avklaringer så er IKKE klare å sette i gang uke 34  

Her er kartleggingsskjemaet: https://osloskate.typeform.com/to/jUY4zzt9 
Fyll ut for å vise interesse (de som fyller ut skjemaet får beskjed først når påmelding og info er klar).  
 

Fredag 27. August 
Kl. 15.00 – 17.00 – Drop in med registrering og betaling i døra 
Kl. 17.15-19.15 – Alle aldre, skateboard: 

https://www.deltager.no/event/osloskatehall_fredag_27_august_kl_1715_1915 
 

Lørdag 28. August 
Kl. 11.00-13.00 – Alle aldre, skateboard: 

https://www.deltager.no/event/osloskatehall_lordag_28_august_kl_1100_1300 
Kl. 13.15 – 15.15 – Alle aldre, skateboard: 

https://www.deltager.no/event/osloskatehall_lordag_28_august_kl_1315_1515 
 

Søndag 29. August 
Kl. 11.00-13.00 – Familieskate, skateboard: 

https://www.deltager.no/event/osloskatehall_familieskate_sondag_29_august_kl_1100_1300 
Kl. 13.15 – 15.15 – Alle aldre, skateboard: 

https://www.deltager.no/event/osloskatehall_sondag_29_august_kl_1315_1515 
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