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REFERAT HF-MØTE SESONGEN 2020/21 

Tid:   2.juni 2020 kl 1830-2000. 

Sted:   Teams 

Deltakere Se vedl deltakerliste 

 

1 Generell info 

Statusrunde / info fra kretser. 

Status/info fra TS 

Kort om arbeidet i hallfordelingsgruppa  

 

 

Kretser 

Trondheim 

Spektrum 

Idrettsrådet 

Vedtak Til info 
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./. 

Budsjett / rammer / anlegg / booking - info 

Økonomi / drift / åpningstider/rammer 

Vedlikehold / skifte av gulv i 4 haller is sommer; Rosten, Vikåsen, 

Rosenborg og Byneshallen. 

Klæbuhallen og Tanemshallen er kommet inn og Leangen Bydelshall 

kommer inn med 2 flater.  

Idrettsperioden i kommunale haller starter fom uke 35 (24.aug) 

Det er avsatt ca 500 000 kr høsten 2020 til kjøp halltid i 

fylkeskommunale haller og og ekstra halltid ut over faste avtaler i 

private haller.  

 

Se vedl oversikt total ramme til disp. 

 

Gymsaler  

IRT har i prosessen gitt tydelige føringer til TK utlånsenheten vedr 

prioriterte idretter og grupper. Kommunen har foretatt tildeling og 

klagefrist er 19.juni. 

 

HANO vil også kommende sesong brukes ved booking idrettshaller. 

 

Kommunen 

Vedtak Til info. 
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Rammefordeling idrettshaller 
Kriterier lagt til grunn for utarbeidelse av forslaget ble besluttet i HF-grp 

4.mars. Det ble kun gjort mindre endringer fra 2019/20 i rutiner for 

tilbakelevering av ubenyttet rammetid / tilfeldig ledig tid. Disse ligger 

tilgjengelig på IRTs hjemmeside.  

 

Ramme Thora Storm ble i siste liten endret tilbake til samme fordeling 

som i 2019-20, noe som innebærer en god del ugunstig tid 

 

(Etterskrift: Håndball og innebandy oppdaget etter en feil i det som 

var lagt inn i forslaget i Tanemshallen. *Dette er rettet opp i endelig 

fordeling.) 

 

Idrettsrådet 

/kommunen  
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Vedtak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

./. 

 

 

Følgende ble lagt til grunn for vedtatt rammefordeling: 

- Tildelt rammetid er lik for hele sesongen 2020-2021. Dvs at TK må 

sørge for finansiering av leie av halltid på samme nivå våren 2021. 

 

- Flere særkretser frykter at Leangen bydelshall ikke er klar for bruk 

til sesongstart. Hallen er såpass viktig for enkelte idrettslag at 

kretsene vil kreve ny hallfordeling dersom hallen ikke er klar til 

sesongstart. 

- Ca 30 000 kr avsatt til tilsyn sommer 2020 ble ikke benyttet og  

overføres iht avtakla med TK/IF til kjøp av ekstra halltid sesongen 

2020-2021. 

 

- På grunn av svært begrensede midler til kjøp av ekstra halltid i 

private / fylkeskommunal haller prioriterte HF-møtet alle tilgjengelige 

midler til kjøp av treningstid man-fre og fant derfor ikke rom til kjøp 

av noe helgetid i disse hallene 

 

- HF-gruppa oppfordrer kommunen til å jobbe inn mot 

fylkeskommunen for at kommunen skal få fortrinn til kjøp av timer i 

Thora Storm, slik det er i andre fylkeskommunale haller. 

 

- Se vedtatt rammefordeling kretser og detaljfordeling i haller på 

IRT’s hjemmeside. (*Endringer i Tanemshallen etter møtet er 

markert i dokumentet.) 

 

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

tid til spesielle grupper.  

 

- TK administrerer/tilrettelegger åpen hall.  

 

- TK legger inn i HANO 
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Arrangementsliste idrettshaller  
Kriterier lagt til grunn for utarbeidelse av forslaget ble besluttet i HF-grp 

4.mars. Det ble kun gjort mindre endringer fra 2019/20 i rutiner for 

tilbakelevering av ubenyttet rammetid / tilfeldig ledig tid. Disse ligger 

tilgjengelig på IRTs hjemmeside 

 

Arrangemenstlista ble gjennomgått og noen justeringer ble foretatt 

direkte i møtet. 

 

(Etterskrift: Finn-fram-fest i TS 27/9 ble avlyst etter at lista ble sendt 

ut fra TK etter møtet) 

 

Idrettsrådet 

/kommunen 

Vedtak 

 

- Se vedtatt arrangementsliste 2020/21på IRT’s hjemmeside. 

- TK legger lista inn i HANO. 
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- Lista blir IKKE videre oppdatert på IRTs hjemmeside. All oppdatering i 

ettertid skjer i HANO. 

- Særkretser følger opp evt uklarheter / kollisjoner som fortsatt ligger i 

lista – meldes TK/bydrift. 

- Endringer som foretas etter HF-møtet skal avklares i dialog med 

berørfte kretser. 

 

5 Eventuelt  

Intet 

 

Idrettsrådet 

/kommunen 

 

 

 

Vedlegg og vedtatt fordeling ligger på IRTs hjemmeside HER 

 

Referent 

Bjørn Kilskar / IRT 
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