
TRENINGSSENTERET 
 

o Live-sendinger: FB gruppe 
o Utendørs grupppetrening: åpnet for booking 
o Utendørs PT: åpent for booking, 15% på 5 og 10 timer tom. 15.06.2020 
o Squash åpent fra 02 juni (begrenset åpningstid, se herunder) 
o Innendørs styrke og kondisjonssal + PT åpner 15 juni 
o Vil du gjøre en booking til timene våre gjør du det her: Booking 
o Mer info kommer… 

 
IDRETTSHALLEN 
 

o Faste avtaler: åpnet fra 25.05 med begrenset åpningstid.  
o Drop-in og restplass: Ikke åpnet, mer info kommer… 

 
Regler for squash– ved åpning 2. juni 
 
Fra 2. Juni er det mulig å spille squash.  
Vi har åpent mandag – torsdag kl 16.00-21.00 i ukene fram til 15. Juni. 
 
Dette gjelder foreløpig kun for faste medlemmer, men drop-in tillates i følge med medlem.  
 
Grunnet covid-19 og smittevern, er vi pålagt å ha følgende regler: 
 

• Timer legges ut med èn times mellomrom.  (Dette for å opprettholde krav om 
renhold.)  
Oversikt over ledig tid og booking finner dere på app. 

• Max 1 time per person per dag. Dersom man bestiller mer per dag, vil bookingen bli 
slettet. 

• Booket time bekreftes i resepsjonen (ikke på terminal som normalt) 
*Det er mulig å leie utstyr. Vi rengjør mellom hver kunde. 

• Navn må registreres på begge spillere. Evt. drop-in (ikke-medlemmer) i følge med 
medlem må fylle ut oppmøteskjema.   

• Aldersgrense er 18 år på drop-in 
• Det er ikke mulig å oppholde seg i gangen utenfor squash for sosial hygge 

(dessverre).  
• *Treningssenteret er stengt, og all bruk er forbudt! Overtredelse av denne 

regelen vil føre til utestengelse. 
• *Squashhallene nås via hoved-trappeoppgangen opp til 4. etasje, følg ekstra skilting. 

Det er satt opp sperrebånd foran område som ikke er tillatt.   
• Ankom senteret i treningstøy, da garderobene er stengte. Dusjing, oppbevaring av 

bag etc. er ikke mulig. Sko-skifte foregår ved inngang som vanlig.  
• Toaletter er tilgjengelig i resepsjonsområdet. 

 
Regler for spill og atferd på banen i henhold til smittevern 
Se vedlagte link for informasjon fra Norges Squashforbund: 
 https://squash.no/squashspill-er-tillatt/ 
Vi takker så mye for forståelsen og etterfølgelse av alle nye regler, din egen og andres helse 
kommer først! 

https://www.facebook.com/groups/539899393309166/
https://forussportssenter.no/aktiviteter/privattimer/
https://forus.ibooking.no/webapp/timeplan/
https://squash.no/squashspill-er-tillatt/

