ISHOCKEY för ALLA

Utlånings service och instruktörer på isen
2017-18 i Husbyishall
Till:

Alla skolor och grupper som besöker Husbyishall
på allmänhetens åkning på helger eller dagtid
måndag till fredag.

”Ishockey för alla” har fasta egna tider i Husbyishall där vi bedriver gratis utlåning och har instruktörer på
isen på följande tider:
Måndagar, Tisdagar & Onsdagar
Kl.14.00-16.30
Lördagar
Kl.18.00-21.00
Dessa tider är alltid gratis!
OBS! på loven utökas gratis tiderna enligt flygblad och hemsida.
Övrig tid = Allmänhetensåkning är vi inte på plats om ingen bokning sker.
Ni bokar genom att kontakta Ove Eriksson – Ishockey för alla – och meddela era aktiviteter i ishallen.
Det gör ni bäst via sms eller mejl till Ove.
På sikt skall ni även kunna se andra bokningar som skolor mfl gjort för varje veckodag i vår kalender på vår
hemsida: laget.se/ishockeyforalla.
Varför nu ”Ishockey för alla” utvecklar servicen i allt runt skridskoaktiviteter för skolor och grupper i
Husbyishall på detta sätt?
Är för att den skall fungera på långsikt och utveckla fler ledare och ännu vill ge ännu bättre verksamhet.
Följande avgifter gäller 2017-18:
Allmänhetensåkning Husbyishall
 Bokning och information om övriga bokningar i hallen
Gratis!
Måndagar
08.00-14.00
 Utlåning av 1 - 11 par skridskor
120:- kr/start kostnad
Tisdagar
08.00-14.00
 Utlåning av 12 - 25 par skridskor
250:- kr alt 10:-kr/ paret
Onsdagar
10.30-14.00
 Utlåning av 26 - 50 par skridskor
400:- kr alt 8:- kr/paret
Torsdagar
08.00-15.00
Vid utlåning så ingår alltid hjälmar samt koner, klubbor och puckar!
Fredagar
12.00-15.00
 Slipning av skolans skridskor
12:- kr/paret
Lördagar
12.00-14.00
 Slipning av elevers skridskor
20:- kr/paret
Söndagar
08.00-10.00
UTE ISEN alltid tillgänglig!
 Instruktör på isen á 60 min
200:- kr/tim
Åkbarhet? beroende på väder!
o Sedan 100:- kr per påbörjad 30 min


För idrottsdag eller specialöverenskommelse

Mejla eller ring och begär pris!

Vi vill utveckla samarbetet med skolor/grupper och att vi kan utvecklas där skridskoåkning i Husbyishall som
en naturlig aktivitet i skolans metod att utveckla barnens fysiska balans och självkänsla.
Skridskoåkningen skall vara en rolig och utvecklande aktivitet för barnen och är ett bra pedagogiskt verktyg.
Varje tillfälle betalas av skolan/företaget via samlingsfaktura som skickas ut månadsvis eller enligt
överenskommelse.
Varje skola skall skriva ett avtal där alla skolans uppgifter och faktureringsuppgifter och
faktureringsöverenskommelse ingår.
Vi kommer kontakta er skola för ett möte!
Ove Eriksson
projektledare ”Ishockey för alla”
Telefon: 072-066 66 86 eller mejl ove.eriksson@difhockey.se
www.laget.se/ishockeyforalla
Adress: Husby Ishall, Nykarlebygatan 3, 164 78 Kista

