
Driftsavtalepart for vinterhalvåret på Frogner Stadion vil være Oslo Skøiteklub, OSK.

OSK er ansvarlig for oppdatering av programmet, Sportello (tidligere Nevilo) som er
tilgjengelig for enhver bruker av Frogner Stadion (idretten og publikum).

OSK publiserer preppetider, hurtigløpstrening/løp, bandyaktivitet og publikumstider i
Sportello. Fordeling av istid og preppetider vises på skjermen i inngangspartiet. Denne
informasjonen kan også ses på følgende adresse:

https://sportello.no/activitiesdetail/81/Frogner-Stadion

Kommunikasjon: (hvem skal vite hva når?)
Endringer/avlysninger ved bruk av isen skal gis til driftsavtalepart OSK:
drift.osk@gmail.com som tar dette videre til BYM.

Preppetider:
BYM og OSK har fått tilsendt preppeplan fra hurtigløp og ispigging.

På spørsmål om vanning, det å få kontakt med banemannskapet, og lignende skal skje via den
personen som er på vakt fra OSK.

Endringer/avlysninger informeres om/til driftsavtalepart OSK som tar dette videre til BYM
drift ved forvalter.

Særskilte ønsker om prepping av isen ved løp og lignende, henvendes til OSK drift i god tid
slik at OSK har anledning til å ta dette videre med BYM.

Tidtakningsrommet låses opp av tilsynsvakten som er på vakt fra OSK.

Skattekammeret (2. etasje): utlånsskøytene har blitt flyttet opp til andre etasje.

Sikkerhetsputer: BYM er i gang med anskaffelse av oppblåsbare puter. Putene vil være på
plass til sesongstart.

Belysning: Masten i retning Kirkeveien er per i dag ikke funksjonell, BYM avventer
tilbakemelding for dato masten utbedres.

Snødeponi: tiltenkt på asfaltert område «over» Majorstuen flerbrukshall, ved siden av Sonja
Henie ishall. BYM har erfaring med bortkjøring av overskuddssnø, dersom deponiet ikke
fungerer som det skal eller blir fullt.

Fordeling og publikum:
Bym skal tydeliggjøre åpningstider på nettsider og ved anlegget.

Isen er tilgjengelig for publikum på indre bane/midten under lengdeløpstreninger, untatt
mandager og onsdager når det er skøyteskoler.

https://sportello.no/activitiesdetail/81/Frogner-Stadion
mailto:drift.osk@gmail.com


Det blir tilsynsvaktenes ansvar å henvise publikum til å bruke broen for å ankomme isen.

Mylaps vil bli tilgjengelig på Frogner stadion.


