
 

Retningslinjer og regler under publikumsskøyting 
i Stavanger Ishall 

 
 Det tillates ikke bruk av sko på isbanen. 

 
 Følgende er ikke tillatt å medbringe ut på skøyteisen: 

Mat og drikke, Baller, Flasker, Køller, Ishockeypucker, Stoler, Bur, etc. 
Bruskasser eller lignende tillates kun brukt som støtte i skøyteopplæring. Alt utstyr skal fjernes fra isen 
etter bruk. 
 

 Det er ikke tillatt med lek som: Hauk over due eller tikken etc. 
 

 Det tillates IKKE å bevege seg på områder som ikke er dekket med is, gummibelegg eller gummimatter 
med skøyter. Dette gjelder både for leieskøyter og egne skøyter. 
Dersom dette gjelder leieskøyter vil dette medføre et slipegebyr på kr 100,-. 
 

 Det er ikke påbudt med hjelm og hansker/votter, men bruk av dette anbefales på det sterkeste. 
 

 Under ispreparering skal alle forlate isen, porter i vant skal holdes lukket til maskinen har forlatt banen 
og kjøreporten er blitt stengt. 
 

Retningslinjer for bevegelseshemmede. 
 

 Det er ikke tillatt med rullestol på isen, egnet kjelke tillates. 
 

 NB. Dersom brukeren ikke for egen hånd greier og stake seg i bevegelse, tillates det at det bindes tau i 
kjelken slik at denne kan slepes, men dette forutsetter at medhjelper er en voksen ansvarlig person. 
 

 Bruk av rullestol på isen tillates kun i de tilfeller dette er i regi av skolebesøk på dagtid mandag til fredag. 
Dette må skolen opplyse om ved bestilling av istid, slik at vi kan legge forholdene til rette for dette, det 
tillates bare en skoleklasse / gruppe på isen ved slike tilfeller 
 

 Dersom bruk av rullestol i slike tilfeller krever bistand fra annen person med sko må det sørges for at sko 
som benyttes er rene og at det i tillegg benyttes ispigger som spennes over sko. 
 

Publikumsskøyting med bruk av Puck og Kølle. 
 

 Her kreves minimums utstyr som: 
Hjelm m/ gitter, Hansker, Leggskinn, Albuebeskyttelse,  
Bruk av komplett  ishockeyutstyr anbefales på det sterkeste. 
 

Retningslinjer for Hockey Pockey ( Skoler på dagtid ). 
 

 Det er ikke tillatt med Ishockeypuck, kun plastball. 
 Det er påbudt med hjelm, (sykkelhjelm tillates) samt Hansker/ votter 

 
 NB. Ved hockey Pockey menes det bruk av plastkøller og plastball (landhockey utstyr) 
 Skolen må melde fra om dette ved bestilling av istid, slik at vi kan legge forholdene til rette for dette, det 

tillates bare en skoleklasse / gruppe på isen samtidig under Hockey Pockey. 
 Det skal være ansvarlig voksen person / lærer tilstede under hele oppholdet i Ishallen. 
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