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Ogden ice sheet open skate

4390 Harrison Blvd, Ogden, UT, US 844034 muokkaa par merkinnyt paikakseen · Stadion, areena tai urheiluhalli · Urheilu- ja kuntoilukoulutusNäytä kaikkiSivun läpinäkyvyysFacebook tietoja, jonka avulla oppit sivun tarkoitusta tunnetu. Ketso, puolelta puoleltaa hallinnoivat ja sisältöä julkaisevat kaverit tehdä. Näytä kaikki Virallinen curling
paikka vuoden 2002 talviolympialaisissa ylpeilee kauniilla Olympic Arena &amp; NHL Practice Rinkillä yleisölle avoimelle avoimelle luistimelle, mailalle ja kiekolle, freestylelle, taitoluistelulle ja nuorten jääkiekolle. Avoin luistelu on saatavilla useimpina päivinä varauksin, ja tietoa luisteluopetuksesta, Stick &amp; Puckista sekä Freestyle-
luistelusta &amp; Ogden Mustang -jääkiekkopeleistä löytyy heidän verkkosivuiltaan. OSOITE: 4390 Harrison Blvd Ogden, UT 84403 Kartta &gt;&gt; VerkkosivustoN YHTEYSTIEDOT: Puhelin: 801-778-6360 Romanttisen treffi-idean etsiminen? Onko sinulla lapsi, joka haluaa oppia taitoluistelua tai jääkiekkoa? Kokeile Weberin piirikunnan
jäätikköä! Weberin piirikunnan jäätikkö, joka tunnetaan myös nimellä Ogdenin jäätikkö tai yksinkertaisesti jäätikkö, avattiin vuonna 1994 Weberin osavaltionyliopistossa. Yhdysvaltain olympia taitoluistelija Scott Hamilton oli läsnä tapahtumapaikan avajaisissa. Jäätikkö oli alun perin tarkoitus käyttää jääkiekkojoukkueiden harjoitus- ja
ennakkokilpailujen tapahtumapaikkana vuoden 2002 talviolympialaisten aikana, mutta virkamiehet päättivät myöhemmin käyttää tapahtumapaikkaa curling-tapahtumissa kisojen aikana. Yli 40 000 katsojaa kerääntyi jäätikölle todistamaan näitä tapahtumia vuoden 2002 talviolympialaisten aikana. Nykyään Ice Sheet on Weberin
osavaltionyliopiston jääkiekkoseuran, juniori-ammattilaisjääkiekkojoukkue Ogden Mustangsin ja Golden Spike Junior Wildcatsin nuorten jääkiekkojoukkueen virallinen koti. Lisäksi curling-, jääkiekko- ja taitoluistelukilpailuja järjestetään ympäri vuoden. Jäätikkö tarjoaa myös erilaisia palveluja suurelle yleisölle, kuten luistelutunteja,
taitoluistelu- ja jääkiekkoleirejä, konferenssi- ja yksityistiloja, avointa luistelua ja paljon muuta. Lisätietoja jäätiköistä, kuten avoimista skeitre-ajoista, hinnoittelusta, tapahtuma-aikatauluista ja paljon muuta, on Ice Sheetin verkkosivuilla täällä. Jäätikkö OgdenLocation4390 Harrison Blvd.Ogden, Utah, YhdysvallatCoordinates41°11′00N
111°56′47W / 41.18333, N 111.94639° W / 41.18333; -111.94639Koordinoitu: 41°11′00N 111°56′47W / 41.18333° 111.94639° W / 41.18333; -111.94639OwnerWeber County, UtahCapacity2,000SurfaceIceConstructionBroke groundJoulukuu 17, 1992Built1992-1994OpenedAprīt 2, 1994 (1994-04-02)Kunnostettu1999
(betonilattia)Rakentaminen maksaa 6,2 miljoonaa dollaria USDTenantsXIX Talviolympialaiset (helmikuu 2002)Ogden Mustangs (W SHL/US PHL) (2011-present)Weber State University miesten jääkiekkoVerkkosivustoJäätikkö Ogden ice Sheet at Ogden, alias Weberin piirikunnan jäätikkö sijaitsee 56 kilometriä Saltista pohjoiseen Weber
State University Ogdenin kampuksella. Jäätikkö avattiin vuonna 1994 curlingin, jääkiekon ja taitoluistelun virkistyskoulutuskeskukseksi. Vuoden 2002 talviolympialaisissa jäätiköllä järjestettiin curling-tapahtumia. Jäätiköllä ovat myös Ogden Mustangs, Yhdysvaltain Valioliigan nuorin jääkiekkojoukkue ja Weberin osavaltionyliopiston miesten
jääkiekkojoukkue. Weberin piirikunnan omistama laitos on isännöinyt useita World Curling Federationin hyväksymiä tapahtumia. Jäätiköllä järjestetään paikallisia kilpailuja, yleisöluistelua, luokkaohjelmia, jääkiekkoa, curlingia, taitoluistelua ja pikaluistelua, jääesityksiä sekä ammattilaiskauppoja, kokoustiloja, pukuhuoneita ja
ulkoterassikokouksia. Historia Utahin vuoden 1989 olympiakansanäänestyksen jälkeen Ogden City teki Utahin urheiluviranomaiselle ja Utahin olympiajärjestäjille ehdotuksen olympiakokoisen harjoitusjäätikön rakentamisesta kaupunkiin. [1] Utahin urheiluviranomainen valitsi 10. Tontin kiinteistöä vuokrattaisi Weber State Universityltä 50
vuodeksi 1 dollarin hintaan. Laitos oli maksanut 5,9 miljoonaa dollaria, ja 3 miljoonaa dollaria tuli Utahin osavaltiosta (kuten vuoden 1989 olympialaisten kansanäänestyksessä sallittiin), 2 miljoonaa dollaria Weberin piirikunnasta ja yksityisten lahjoitusten saldo. [3] Kisapaikan päätteeksi 2.-3. [4] Kun se valmistui, hinta oli noussut 6,2
miljoonaan dollariin, siinä oli paikkoja 2 000 katsojalle ja se oli kooltaan 52 500 neliöjalkaa (4 900 m2). Se suunniteltiin alun perin käytettäväksi käytännössä ja vuoden 2002 talviolympialaisten jääkiekkojoukkueiden alkukilpailuissa. [5] Myöhemmin päätettiin, että jäätikköä käytetään curlingtoimenpiteisiin, ja 2. Hiekkapohjainen lattia
mahdollisti jäätymisputkien kulun aiheuttaen epätasaisia jääharjuja. Uusi betonilattia valmistui heinäkuussa 1999, ja jäätikköä jatkettiin julkiseen käyttöön muutaman viikon kuluessa. Vuoden 2002 talviolympialaisten aikana jäätikköjäätikkökilpailussa järjestettiin curlingtapahtumia jättijäätikön 2002 aikana, joka otettiin ensimmäisen kerran
käyttöön vuoden 1998 talviolympialaisissa. Tapahtumapaikalla oli noin 2 000 katsojaa, ja lippuja myytiin 96,7 %, jäätikön tapahtumia todisti yhteensä 40 572 katsojaa. [7] Viittaukset ^ Douglas D. Palmer (16. kesäkuuta 1990). Utah City johtaa ehdotuksia liikuntatiloiksi. Deseret-uutiset. Viitattu 13.12.2010. ^ Joel Campbell (11. syyskuuta
1990). Ogden voittaa taitoluistelun. Rink. Deseret-uutiset. Viitattu 13.12.2010. ( 19. joulukuuta 1992). Salamuksen seremoniassa on rikkinäinen paikka olympialuistelussa. Deseret-uutiset. Viitattu 13.12.2010. ^ Lisa Riley Roche (3. huhtikuuta 1994). 6 miljoonan dollarin olympiajäärata avataan Weberin piirikunnassa. Deseret-uutiset.
Viitattu 13.12.2010. ^ Tom Quinn (3. huhtikuuta 1994). Vuoden 2002 jäähalli omistettu. Salt Lake Tribunessa. ^ Don Baker (26. toukokuuta 1999). Ice Sheet saa uuden pomon, uuden betonilattian. Deseret-uutiset. Viitattu 13.12.2010. ^ Suolajärven järjestelytoimikunta (2002). XIX Talviolympialaisten (PDF) virallinen raportti. s. 99. Isbn 0-
9717961-0-6. Isbn 0-9717961-0-6. Viitattu 13.12.2010. Ulkoiset linkit Ogdenin jäätikkö - Viralliset Utah.com - Laiteprofiili Haettu
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