
 

Referat møte NTNUI, SIT og HF-grp 
11.feb 21 kl 1400-1500 

Teams  

Deltok: Øystein Christiansen (NTNUI), Sven Nygaard (NTNUI), Jørgen Salvesen (NTNUI), Tor-Arne 

Hetland (SIT), Åsmund Sjøberg (Midt-Norge Bandyregion), Lillian Skrødal (Bedriftsidretten Midt-Norge), 

Kristoffer Govasmark (NFF Trøndelag), Magnus Rodahl (Norges Volleyballforbund), Rune Nervik (HHF 

Region Nord), Roger Stokke (Trondheim Spektrum), Jorid Ferner (TK /IF), Iselin Ra (TK/bydrift) og Bjørn 

Kilskar (IRT) 

 

 

Dragvoll idrettsbygg til vaksinasjon fra 15.mars - erstatningstid NTNUI i TS  

 

1. TK. Status framdrift vaksinering og behov lokaler. Noe nytt? 

Ikke noe nytt. Plan er å benytte Statens Hus, NTNU lokaler i gammel postterminal på 

Sluppen og Dragvoll idrettsbygg. Dragvoll idrettsbygg planlagt benyttet fra 15.mars. 

Se vedl skriv fra Trondheim kommune vedr vurderinger og beslutning i saken. 

 

2. NTNUI orienterer om behovet erstatningstid 

Se vedl fordeling i Dragvoll idrettsbygg 2 flater.  

- behov halltid toppidrett gjelder kun NTNUI Volleyball som trener 16 timer i ukedagene, 

pluss kamper i helgene.  

- når voksen breddeidrett starter opp er behovet i utgangspunktet erstatning av inntil 68/t 

uke man-fre, helgetid kommer i tillegg. Dette gjelder følgende idretter: badminton, 

baseball, bordtennis, cricket, futsal, håndball, innebandy og volleyball. 

- selv om noen idretter vil ha senere oppstart for kontakttrening vil gruppene benytte 

hallene tidlig for å starte med en form for trening, selv om det ikke blir fullverdig 

kontaktidrett. 

- siden det vil bli et mindre antall halltimer totalt i kommunen har NTNUI forståelse for at 

det blir mer mulig med tilgang på en hallflate gjennom hele uke pluss noen strøtimer på 

andre hallflater. 

- tid etter kl 2100 på kveldstid er mer attraktiv enn tid før kl 1600 

 

3. IRT pres forslag erstatningstid for NTNUI i Trondheim Spektrum 

IRT presenterte forslag løsning rammetid i Trondheim Spektrum fom15.mars - tom 

30.april med forutsetning før og etter åpning av voksenidrett bredde. 

 

Vedtak: 
1. Toppidrett - NTNUI volleyball fram til evt åpning voksenidrett bredde: 
NTNUI får dekket sitt behov i eksisterende rammetid som volleyballregionen har tildelt i 
Trondheim Spektrum. Volleyballregionen ivaretar NTNUI og fremmer evt behov ekstra tildeling til 
HF-gruppa. 

 

2. Når voksen breddeidrett åpner opp: 

Se vedlagt vedtatt fordeling. 

Detaljer vedr treningstid NTNUI baseball i E-hall avtales direkte mellom NTNUI og 

TK/bydrift v/Iselin.  

 

4. Økonomi / tilrettelegging TS / kjøp før kl 1600, utstyr, merking, lager etc 

 

Vedtak: 

Se beskrivelse direkte i dok vedtatt rammefordeling. 



Det er foreløpig ikke aktuelt å kjøpe tid i TS før kl 1600. Evt behov tas opp med HF-

gruppa til vurdering.  

TK kan kjøpe tid i andre private / fylkeskommunale haller dersom det blir behov for 

erstatningstid for andre lag/idretter når NTNUI sin rammetid i TS iverksettes. HF-gruppa 

ivaretar dette. 

 

5. Evt 

a. TK bookingsystem - HANO 

- NTNUI tar kontakt med Trondheim bydrift v/ Iselin Ra for info / veiledning. 

- TK/bydrift oppdaterer HANO med vedtatt fordeling. 

- HF-grp ber NTNUI være oppmerksomme på at rammetid automatisk faller ut der det 

ligger arrangementer i HANO. 

 

 
 

Referent 

 

Bjørn Kilskar 

Idrettsrådet 


