Åka skridskor vid Ruddalens idrottscentrum
Idrotts- och föreningsförvaltningen

Skridskoåkning för ledarledda verksamheter
under allmänhetens skridskoåkning
- Ruddalens idrottscentrum
Vill er verksamhet åka skridskor på Ruddalens idrottscentrum? Ledarledda verksamheter
(exempelvis skola, förskola, fritidshem, förening, gruppboende och daglig verksamhet) är
välkomna att åka under allmänhetens skridskoåkning på vardagar klockan 8-16 (ej helger
och lov). Anmäl ert besök i förväg så kan vi ge bättre service och planera så att det finns
plats och utrustning till så många som möjligt. Om vädret tillåter är skrinnarhallen öppen
från och med vecka 44 och bandybanan från och med vecka 45. Issäsongen pågår till
söndag 10 mars.

Anmäl ert besök i förväg!
Ring oss på 031-368 20 70 och uppge:
•
•
•
•
•
•

•

datum och tid för ert besök
antal personer
verksamhetens namn
årskurs (om det gäller en skola)
hur många som behöver hyra skridskor
telefonnummer/mejladress och personnummer för ansvarig bokare (behövs
för att koppla bokningen till en person i bokningssystemet). Läs mer om hur vi
hanterar dina personuppgifter på:
goteborg.se/dinapersonuppgifteridrottochforening.
faktureringsadress (organisationsnummer och mottagarkod för privatskolor)

När ni kommer till oss
•

•
•
•
•

Ansvarig från verksamheten måste vara först på plats och ta emot sin grupp
utanför entrén. Innan ni går in: räkna totalt antal personer och hur många som ska
hyra skridskor och/eller hjälm.
Alla ska bära hjälm och följa våra trivselregler och säkerhetsföreskrifter.
Var rädd om skridskorna, gå bara på utlagda gummimattor.
Ledaren ansvarar för hyrd utrustning.
Har ni med mat eller fika finns bord vid bandybanan och under tak i
skrinnarhallen.

www.goteborg.se/ruddalen

Priser och betalning
•
•

•

Gruppris gäller ledarledda verksamheter som har anmält sitt besök i förväg och
då en ledare betalar för hela gruppen.
All betalning sker via faktura. Det går inte att betala med kontanter. Meddela
kassapersonalen totalt antal personer och hur många som hyr skridskor och/eller
hjälm.
För ledarledd verksamhet är kostnaden per person: entré 20 kronor eller paketpris
(entré, hjälm och skridskor) 50 kronor.

Vi har begränsat antal skridskor och hjälmar. Ta gärna med egen utrustning om ni kan.

Ingen får vara på isen under isskötsel
Vi har isskötsel på vardagar klockan 12-13 för bandybanan och klockan 13-14 i
skrinnarhallen/hockeyrinken.
Ingen får vara på isen när ismaskinen är igång. Vänta utanför isens område.

Intresserad av att åka i andra ishallar?
Ledarledda verksamheter kan också åka skridskor i Tuve ishall, Marconihallen och på
Ruddalens idrottscentrum. Så här anmäler ni er:
-

Boka tid i Askims ishall, Angered Arena, Rambergsrinken eller Isdala ishall
genom att mejla respektive ishall.
Boka tid i Marconihallen och Tuve ishall genom att mejla
kundservice@ioff.goteborg.se.

Intresserad av att åka under andra tider?
Det är möjligt att åka skridskor i stadens ishallar under andra tider än allmänhetens
skridskoåkning. Föreningar, företag och privatpersoner kan hyra en ishall för en timtaxa.
Här finns information om hur föreningar, företag och privatpersoner bokar ishall och till
vilken taxa.
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