Kære skoler og SFO’er i Aarhus Kommune.
I kan booke tider i Aarhus Skøjtehal i perioden mandag den 20. august til fredag den 29. marts
2019.
Skøjtehallen er opdelt i 3 baner (rent teknisk) og der kan være 30 personer pr. bane, så hvis I er 40
personer må I booke 2 baner osv. I kan naturligvis skøjte i hele skøjtehallen. Det er ikke muligt at
sende ønsker på booking af hele skøjtehallen, i givet fald vil sådanne blive afvist.
I kan booke jer ind på følgende tider i perioden mandag den 20. august til fredag den 29. marts
2019:
Mandag 9.45 – 14.45
Tirsdag: 8.15 – 13.00
Onsdag: 8.15 – 14.45
Torsdag: 8.15 – 14.45
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 anlæggets medarbejdere for hjælp.
Skulle der mod forventning opstå tekniske problemer med booking af skøjtetid kan LokaleBooking
i Sport & Fritid (Abir Saleh og Ib Stenvang) træffes telefonisk via 8940 4843 og 8940 4845 dagligt
mellem klokken 08.00 og 14.00.
Hvordan booker vi?
Tryk på linket til bookingportalen:
http://foreningsportalen.aarhuskommune.dk/default.asp?wkid=10017&navid=18
Log ind med skolens login-oplysninger, hvilket tidligere er fremsendt til skolen. Hvis I skal have det
på ny, sender I blot en mail til booking@mkb.aarhus.dk – og vi sender det til jer.
Klik på Enkeltbooking – find Skøjtebane i kategori (bane 1 – bane 2 – eller bane 3) ikke
Skøjtehallen, og angiv den ønskede dato.
Så kommer mulighederne frem. Du kan kun bestille én tid pr. booking, og husk max. 30
deltagere pr. bane.

Find den ønskede tid – der kan kun bookes i 15 minutters intervaller – og udfyld de stillede spørgsmål
efterfølgende. Tryk på send anmodning og I hører fra os.
Med venlig hilsen
Aarhus Skøjtehal

