Til skoler, SFO og institutioner i Århus skøjtehal.
1 maj 2016 er der kommet ny daglig leder i Århus Skøjtehal.
Mit navn er Dinah Dahlgaard Nielsen og jeg skal fremadrettet varetage den daglige ledelse i
Århus skøjtehal. Jeg er i forvejen daglig leder i Gellerupbadet og Globus1, og vil fremadrettet
være daglig leder på alle 3 anlæg.
I forbindelse med lederskift, og i forbindelse med jeg skal varetage den daglige ledelse på 3

Aarhus Skøjtehal
Gøteborg Allé 9
8200 Aarhus N
Dinah Nielsen
Daglig leder
Telefon: 2920 9013
E-post: dni@aarhus.dk

anlæg har jeg valgt at lave lidt om på nogle af arbejdsopgaverne i Århus skøjtehal, hvor af den www.vigirbyenpuls.dk
ene vil være booking af isen i Århus skøjtehal.
Jeg ved I førhen har skrevet til enten Steen Thuesen eller Århus skøjtehals mail for at booke
jeg ind på isen, det bliver der lavet lidt om på. Fremadrettet skal I opgive jeres ønsker
elektronisk til lokalebooking via dette link http://foreningsportalen.aarhus.dk/netinterbook/
Klik under ”ledige tider” i venstre side – søg på ”Christiansbjerg Idrætscenter” og indsæt dato
– klik derefter søg.

Derefter får I mulighed for at vælge skøjtebane 1, 2 eller 3. Vi har delt banerne op så der kan
være 30 per. Bane (det er selvfølgelig hele skøjtebanen I kan benytte) Kommer I f. eks 60 så
booker I 2 baner.
Hvis bane 1 allerede er booket, så tages der forbehold for ønske af bane 2 og 3, da ikke alle
alders trin kan skøjte sammen.
Klik på den bane I ønsker at booke.
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Vælg nu ønskede tidspunkt.

Udfyld derefter nedenstående. Det er vigtigt I ud for ”reference” skriver hvilke klassetrin I
kommer, hvor mange elever og navn på kontakt person.
Når I sender jeres ønske vil der komme en pris frem, som er kommerciel pris, denne skal I blot
se bort fra, det retter sig til 0.00 kr.
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Skulle der mod forventning opstå tekniske problemer med booking af skøjtebanen kan
LokaleBooking (Abir Saleh og Ib Stenvang) træffes telefonisk (8940 4843 og 8940 4845) dagligt
mellem klokken 08 og 14.
Der vil i sæsonen 2016/2017 fra uge 34 - 12 (22 aug. 2016 – 26 marts 2017) være disse tider
at booke sig ind på:
Mandag 9.45 – 13.00 og 13.15 – 14.45
Tirsdag: 8.15 – 13.00 og 13.15 – 15.45
Onsdag: 8.15 – 13.00 og 13.15 – 14.45
Torsdag: 8.15 – 12.45 og 13.00 – 15.00
Fredag: 9.45 – 13.45
(Skoleferie og helligdage undtaget)
Skøjter (fra str. 25) kan lånes i Aarhus Skøjtehal og I kan også prøve pingvinerne, der hjælper
med at holde balancen på isen. Kontakt en af stedet medarbejdere for hjælp.
Der er forpagter i Århus skøjtehals cafe, og derfor må I ikke medbringe mad og drikkevarer.
Aftale ang. mad og drikkevarer henvendes til Faridh på 40934310.
Med venlig hilsen
Dinah Dahlgaard Nielsen

