
Referat fordelingsmøte kunstis Trondheim 2020-2021 

10.juni kl 1430-1630, TEAMS 

Deltakere: Se vedlagt liste 

Referent: Bjørn Kilskar, IRT 
 

Sakliste           

           Ansvar 

1. Status fra kretser  2019/2020       Kretser 

Erfaringer fra forrige sesong mm  

Kretsene utnytter tilgjengelig istid maksimalt, men kritisk mangel på kapasitet i ishall og dårlige 

isforhold på Leangen kunstis gir store utfordringer for idrettene.  

 

Vedtak/konkl: 

Til info.  

       

2. Status fra kommunen 2019/2020       TK 

TK jobber for å tømme Leangen ishall som korona-lager innen 1.juli for å forberede islegging og 

oppstart som planlagt til høsten. Det er dessverre ikke mannskaper til å framskynde åpning / 

sommeris 2020, men det jobbes med mål om å sikre sommeris 2021. 

Se vedl plan sesong og åpningstider i isanleggene 2020-2021. 

 

Ny prosjektleder for prosjekt om energieffektivisering på Leangenanlegget. 

Årsdisp.oppgjør 2019; tørrkjøler Leangen ungdomshall inne i saken til behandling, men økt 

kjølekapasitet er ikke med. Det jobbes også fra TK/IF sin side om bygging av dobbeltgarasje 

mellom Leangen kunstisbane og ungdomshallen for nye prep.maskiner og nytt lys Leangen 

kunstisbane, men det er dessverre fortsatt ikke avsatt midler i budsjett. 

 

Vedtak/konkl: 

Til info. 

Plan sesong og åpningstider i isanleggene 2020-2021 legges til grunn i detaljfordelingen. 

 

3. Detaljfordeling ramme ishaller 2020-2021      IRT/kretser 

Fordeling av rammetid var av IRT beregnet ut fra aktivitetstall pr 31.12.2019 og besluttede 

kriterier for fordeling. Kriteriene ble besluttet 23.mai uendret fra 2019/20- sesongen etter epost-

høring blant idrettene og kommunen.  

NIHF region midt presenterte og begrunnet forslag fordeling utarbeidet av NIHF, bandyregionen 

og Sør-Trøndelag skøytekrets.  

 

Vedtak: 

Framlagt forslag detaljfordeling i ishaller 2020-2021 ble vedtatt uten endringer.  

Ved vedl vedtatt fordeling. 

  

4. Rammefordeling Leangen kunstisbane 2020-2021    IRT 

IRT framla forslag om endring fra forrige sesong der første økt tirs/tors for STSK etter 

hovedpreparering av banen kl 1600-1700 ble økt med 15 min og at resterende plan for disse 

kveldene ble forskjøvet tilsvarende ut i tid.  

 

Vedtak: 

Etter drøfting i møtet med ulike løsninger for å imøtekomme behov/ønsker for både bandy og 

STSK, ble det besluttet at detaljfordeling ble opprettholdt lik sesongen 2019-2020.* 

Se vedlagt vedtatt fordeling.* 

STSK avklarer evt direkte med TK mulighet for å forskyve preparering 15 min mellom egne økter 

de to nevnte kveldene, dersom dette blir bedre løsning for STSK. 

  



Idrettsrådet oppfordrer skøytekrets og bandyregion til å ta en grundig diskusjon i god tid før 

sesongen 2021-22 for å se på hele fordelingen med mål om å finne en mer optimal 

løsning/fordeling for begge idrettene totalt sett. 

 

* Lørdag og søndag er etter møtet tilpasset vedtak om kamphelger for bandy. 

 

5. Arrangementsliste ishaller 2020-2021      TK 

TK presenterte forslag arrangementsliste sesongen 2020-2021. 

 

Vedtak: 

Arrangementslista ble vedtatt med enkelte endringer i møtet. TK oppdaterer etter møtet og sender 

ut endelig liste. Se vedlagt endelig liste. 

 

6. Arr.liste Leangen kunstisbane 2020-2021      TK / IRT 

Bandyregionen hadde til møtet spilt inn sine forslag / ønsker om kamphelger. 

Skøyteforbundet skal ha terminlista klar innen 1.juli 

 

Vedtak: 

Følgende arrangementshelger for bandy med kampstart kl 1400 ble foreløpig besluttet: 

5/6.12 (1.divisjon, en kamp lør + en kamp søn, 2 kamper totalt) 

16/17.1 (dobbelkamp 1.div/damer lør + søndag, 4 kamper totalt)  

30/31.1 (dobbelkamp 1.div/damer lør + søndag, 4 kamper totalt)  

6/7.2 (lørdag 6. to kamper (damer+1.div). Søndag kun en damekamp, 3 kamper tot) 

 

STSK tar dette med tilbake til sitt terminlistearbeid i krets/forbund med klart mål om å unngå 

kollisjon med bandy sine innmeldte kamphelger. Dersom dette ikke lar seg gjøre må bandy og 

STSK gå i dialog om evt justeringer. 

 

TK lager mal for arrangemtentliste 2020-2021, legger inn foreløpig besluttede kamphelger for 

bandy og sender ut til kretsene innspill. Frist innmelding 1.juli. TK og særkretser beslutter 

deretter i samarbeid endelig arr.liste. 

 

Isfordelingsmøtet oppfordrer særkretser om å påvirke sine forbund for å framskynde 

terminlistearbeidet for sesongen 2021-22 slik at endelig arr.liste kan behandles på 

isfordelingsmøtet juni 2021. 

 
7. Eventuelt            IRT 

a. Midlertidig garasje Leangen kunstisbane – utfordring hurtigløp 

Garasjen ble satt opp forrige sesong og gav utfordringer for sikkerjhet for løpere og sikt for 

arrangør ifm løp.  

 

b. Nettside / hjemmeside for Leangen kunstisbane etterlyses av bandy 

TK jobber med saken, men er ikke helt i havn ennå. 

 

a. Vedtak / konkl: 

TK og STSK gjør nødvendige tilpasninger og avtaler for å unngå problemer kommende sesong. 

TK må i forkant av framtidig anleggsarbeid involvere berørte idretter i anlegget for å unngå slike 

uheldige konsekvenser for idretten. 

 

b. Vedtak / konkl: 

Til info. 

 

          

Vedlegg: 

Vedtatte fordelinger ligger på vår hjemmeside HER 

http://www.ir.trondheim.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948519435

