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1.  Gjeldende kommunale retningslinjer 

• TK retningslinjer fordeling og bruk av idrettshaller 

• Reglement for leie av gymnastikksaler / kommunale lokaler 

 

2. Idrettsperiode og sommerperiode 

• Idrettsperioden er 1.sept - 30. april 

• Det foretas egen fordeling av treningstid i sommerperioden (1.mai-31.aug) 

 

3. Rammetiden fordeles separat innen følgende tre kategorier haller. 

• a. Fullverdige kommunale haller, fylkeskommunale haller og private haller som inngår 

i fordelingen 

• b. Haller i Trondheim Spektrum(TS), unntatt hall E* 

• c. Blussuvoll og Thora Storm . 

 

*TS E fordeles via gymsalfordeling, men HF-grp gir føringer til prioriterte aktiviteter som 

skal inn i hallen iht reglement for gymsalfordeling. 

 

4. Innen hver kategori fordeles rammetiden som følger:  

• Mandag – torsdag 

Timene fordeles som følger: 

o Særkretsene(SK) tildeles antall timer man-tors kl 1600-1700 iht sin %-vise 

andel av total aktivitet.  

o SK tildeles antall timer i tidsrommet man-tors kl 1700-2100 iht sin %-vise 

andel av aktivitet for barn&unge (6-19 år)  

o SK tildeles antall timer man-tors kl 2100-2300 iht sin %-vise andel av aktivitet 

for voksne (fom 20 år).  

• Fredag 

Timene fordeles som følger: 

o SK tildeles antall timer fre kl 1600-1900 iht sin %-vise andel av total aktivitet 

o SK tildeles antall timer fre kl 1900-2300 iht sin %-vise andel av total aktivitet 

• Lørdag og søndag 

Rammetiden i helg i idrettshaller er fortrinnsvis forbeholdt konkurranser og 

kampavvikling. Timene fordeles som følger: 

o SK tildeles antall timer i tidsrommet lør-søn kl 0900 –1900 iht sin %-vise 

andel av aktivitet for barn (6-19 år)  

o SK tildeles antall timer lør kl 1900-2300 iht sin %-vise andel av aktivitet for 

voksne (fom 20 år) 

o SK tildeles antall timer søn kl 1900-2300 iht sin %-vise andel av aktivitet for 

voksne (fom 20 år) 

 

5. Tildeling av rammetid til SK som ikke trenger full hallflate 

• SK som ikke har behov for å få tildelt rammetid i haller med fullverdig hallflate (kat a 

og b) tildeles hele eller deler av rammetiden i mindre haller (kat c) eller gis prioritet 

via gymsalfordeling 

 

https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/lokaler/idrettshaller/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/lokaler1/lokaler/#heading-h2-1


6. Tildeling av rammetid til SK som ikke trenger all beregnet rammetid under pkt 4. 

• SK med redusert behov for halltid i forhold til aktivitetstall tildeles rammetid først 

• Ledig tid som følge av dette tilføres fordeling på andre SK 

 

6. Beregning av rammetid til bedriftsidrettskrets  

• På grunn av stor underdekning på halltid i Trondheim tildeles bedriftsidrettskretsen 

kun rammetid etter dokumentert behov for tid til kampavvikling.  

 

7. Arrangementsliste - kampavvikling 

• Følgende arrangementer skal legges inn i arrangementlisten: 

o Eliteserie-og toppseriekamper 

• Følgende arrangementer skal gjennomføres i egen rammetid: 

o Alle kamper på lavere nivå enn eliteserie-og toppseriekamper 

 

8. Sanksjoner for bruk av ulovlig klister 

• Se eget klisterreglement utarbeidet av TK 

 

 

 

 


