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Step Up stanser alle felles treninger 
 
Oslo kommune har i dag gått ut og innstendig oppfordret alle innbyggere om å vise 
dugnadsånd og gjøre alle nødvendige grep som kan bidra til å begrense spredningen av det 
nye viruset Covid-19 som stadig brer om seg. Det er dramatisk det som skjer i samfunnet 
vårt nå, og Step Up vil naturligvis gjøre de grep vi kan for å bidra til at virusspredningen 
begrenses. 
 
Styret i Step Up har derfor i kveld besluttet følgende: 

- Alle klassetimer i regi av Step Up avlyses fra og med torsdag 12.03. Dette gjelder alle 
våre avdelinger og grener, også kurs på Oppsal, Nordseter og Karlsrud. 

- Audition og Army-trening på søndag utgår. Nye datoer bestemmes senere. 
- Stengingen vil i første omgang ha varighet ut uke 12.  
- Styret følger situasjonen tett og vil følge de råd og oppfordringer som til enhver tid gis 

fra sentrale myndigheter. 
- 1-1 undervisning, privattimer, vil i utgangspunktet gå som oppsatt. Ordinære 

avbestillingsregler gjelder; dersom du ikke ønsker eller kan benytte deg av oppsatt 
time må denne avbestilles senest dagen før. Timer som avbestilles samme dag eller 
uteblitt oppmøte skal betales i sin helhet.  
Mrk! Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon ber vi deg om å ikke møte 
til din time, men husk å gi beskjed til trener. Husk også å vaske hender både når 
du kommer og når du går fra studio, samt ellers følge rådene som gis hva angår 
hygiene og smitteforebyggende tiltak. 

 
Vi vil holde dere fortløpende orientert om eventuelle endringer av denne beslutningen og ber 
alle våre medlemmer følge med på Spond. 
 
Det er helt naturlig å kjenne på engstelse og usikkerhet i en situasjon som dette. Da er det 
også lett å raskt trekke forhastede slutninger eller bidra til å skape usikkerhet for andre. 
Ordets makt er stor, og vi ber alle våre medlemmer å være varsom med å spre rykter hva 
angår mistanke eller smitte hos andre. Det kan være vanskelig for de som opplever dette, og 
vi oppfordrer alle å vise litt ekstra hensyn når det kommer til dette i tiden framover. 
 
For å ivareta våre medlemmer på best mulig måte ønsker vi at dersom du eller noen i din 
familie er bekreftet smittet eller satt i karantene pga høy risiko for smitte, og det er en risiko 
for at denne smitten kan ha blitt spredd til noen av våre 
medlemmer - vennligst ta kontakt med Marie på tlf. 988 02 892 
eller send mail til klubben@studiostepup.com. 
 
Vi oppfordrer alle sammen til å gjøre de nødvendige tiltak for å 
bidra til å hindre smitte og ta vare på hverandre. For å få bukt med 
viruset må vi alle, hver enkelt og som gruppe, gjøre de grep vi kan i 
denne store samfunnsdugnaden. 
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