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REFERAT HF-MØTE SESONGEN 2019/20 

Tid:  20.juni 2019 kl 1830-2030. 

Sted:   Stålgården, Sluppenvegen 17B 

Deltakere Se vedl deltakerliste 

 

1 Generell info 

Statusrunde / info fra kretser  

Status fra TS. Utbygging og kommende sesong. 

 

Kort om arbeidet i hallfordelingsgruppa  

 

Kretser 

Trondheim 

Spektrum 

Idrettsrådet 

Vedtak Til info 
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./. 

Budsjett / rammer / anlegg / booking - info 

Nye planlagte haller: 

2021>: Byåsen IL, Trygg/Lade, Freidig Eberg, Ranheim, Granås Øst 

ungdomsskole, Jakobsli skole, Nidarvoll/Sunnland barne/skole, Tiller 

vgs.  

Økonomi / drift / åpningstider er i grove trekk uendret fra forrige 

sesong. Ingen skjente større vedlikehold som medfører stenging. 

Åsheim skal ha hovedvedlikehold, men skal ikke berøre idrettens 

bruk. 

Ramme haller 2019/20 er på ca 1415 t/uke etter at 113t er trukket ut 

pga anslått tapt tid i TS (3 mnd hall A + inntil 3000t/år uttak TS i 

idrettsperioden). Se vedl oversikt total ramme til disp. 

Gymsaler  

IRT har i prosessen gitt tydelige føringer til TK utlånsenheten vedr 

prioriterte idretter og grupper. Tildeling er foretatt, klagefrist er snart 

snart utgått. 

HANO vil også kommende sesong brukes på booking idrettshaller. 

TK ønsket presisering av rutiner vedr retur av ledig tid. 

 

Kommunen 

Vedtak Til info. 

Ledig tid / strøtimer – prosedyrer: TK/bydrift utarbeider og sender ut 

rutinebeskrivelse til hele HF-gruppa.  

Klister er tillatt i Leangen Bydelshall B. 
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Rammefordeling idrettshaller 
Kriterier lagt til grunn for utarbeidelse av forslaget ble besluttet i HF-grp 

4.mars og er uendret fra 2018/19. Disse ligger tilgjengelig på IRTs 

hjemmeside.  

 

HF-gruppa fikk på formiddagen 20 følgende melding om redusert leiepris 

i fylkeskommunale haller (formidlet av TK v/ IF) 

- Trøndelag fylkeskommune vil bidra til å løse det som beskrives som 

akuttproblemene med tilgang på rimelige haller for barn og unge i 

Trondheim i 2019. 

- Timesatsen i 2019/20-sesong reduseres til kr 200/t, som en 

Idrettsrådet 

/kommunen  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
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engangsløsning. Dette gjelder hallene ved Charlottenlund vgs, Byåsen 

vgs, Kolstad Arena og Strinda vgs. Trondheim kommune kan kjøpe 

halltid for 200’ først som planlagt for kr 250. Vi presiserer at 

forutsetningen er at dette skal komme aktivitet for barn/unge under 14 år 

til gode.  

- Deretter går TRFK ut med tilbud til klubbene på resttiden. Utleien vil 

administreres direkte fra TRFK (v/Eiendom) til bydelsklubber for 

aktivitet for unge under 14 år. 

 

Dette medførte økt ramme på 15t/uke som ble innarbeidet i fordeling og 

foreslått tildelt håndball, innebandy, volleyball og basket. 

 

HF-møtet drøftet forutsetningene som ble lagt på ekstra leie vgs-haller.  

 

Forslag rammefordeling, justert etter redusert leiepris i vgs-haller, ble 

behandlet og vedtatt uten endring i rammetildeling, men med noen 

presiseringer / korrigeringer i tekst.  

(Etterskrift: Det ble etter møtet avklart at det var rom for å leie 3t/uke 

mer i vgs-haller hele høsten. Tiden er tildelt Håndball i Kolstad 

Arena) 

 

Vedtak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

./. 

 

 

Følgende ble lagt til grunn for vedtatt rammefordeling: 

- Tildelt rammetid er lik for hele sesongen 2019-2020. Dvs at TK må 

sørge for finansiering av leie av halltid på samme våren 2020. 

 

- Vedr forutsetning fra TRFK for redusert leiepris/ ekstra leie i vgs-

haller vedtok HF-møtet følgende presisering: 

«Vedtatt fordelingen er en «totalpakke» i byen som med tilgjengelig 

ramme, alle haller sett under ett, best mulig ivaretar målsetningen 

om at barn og unge skal ha sin aktivitet ute i bydelshallene.  

Kretsene vil med sin tildelte rammetid ha dette som et klart mål i 

detaljfordeling ut til lagene, men med ca 1/3 av all tilgjengelig 

halltid lokalisert i Trondheim Spektrum er det ikke mulig å unngå at 

noen barn og unge må trene og spille kamper der.   

Ekstra tid som nå kan kjøpes i vgs-haller etter redusert pris vil bedre 

situasjonen litt.» 

 

Se vedtatt rammefordeling kretser og detaljfordeling i haller på IRT’s 

hjemmeside. Endringer/presiseringer foretatt under og etter møtet er 

markert gult i dokumentet. 

 

TK legger inn i HANO 

 

TK fordeler videre vedtatt gymsaltid (inkl Sportmix i Byneshallen) og 

tid til spesielle grupper. TK administrerer/tilrettelegger åpen hall. 
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Arrangementsliste idrettshaller  
Kriterier lagt til grunn for utarbeidelse av forslaget ble besluttet i HF-grp 

4.mars og er uendret fra 2018/19. Disse ligger tilgjengelig på IRTs 

hjemmeside 

 

Arrangemenstlista ble gjennomgått og noen justeringer ble foretatt 

direkte i møtet 

Idrettsrådet 

/kommunen 

Vedtak 

 

Se vedtatt arrangementsliste 2019/20 på IRT’s hjemmeside. 

TK legger inn i HANO. 

Lista blir ikke videre oppdatert på IRTs hjemmeside. All oppdatering i 

ettertid skjer i HANO. 

 

 

5 Eventuelt  

Intet 

 

Idrettsrådet 

/kommunen 

 

 

 

Vedlegg og vedtatt fordeling ligger på IRTs hjemmeside HER 

 

Referent 

Bjørn Kilskar / IRT 
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