
Fordelingsmøte kunstis Trondheim 2022-2023, korr 130622 
9. juni kl 1530- ca1730 
Idrettens hus  
 
Deltok:  
TK: Roald Nyborg, Vilde Paulsen, Hanne Arnesen og Paul Venås 
Ishockey: Espen Refseth, Elin Sagberg Rønning og Lins Kuvås 
Skøyter: Einar Holstad, Kai Arne Olsen og Maren Sutton 
IRT: Anne-Lise Bratsberg og Bjørn Kilskar 
Referent: Bjørn Kilskar 
 
Saker            
1. Status fra kretser – aktivitetsutvikling, utfordringer     

Hovedutfordringen for alle er fortsatt kritisk lite tid i ishaller, samt store problemer indre 
bane Leangen kunstis. Dette medførte stor reisebelastning for bandy som ikke spilte 
noen hjemmekamper forrige sesong, samt at planlagt bandyskole måtte avlyses. Det er 
nå svært vanskelig å øke aktiviteten ytterligere før nye ishaller kommer på Klett og Tiller.  
Spesielt utfordrende er det å opprettholde et godt nok tilbud til hardt satsende 
ungdommer / vgs-elever, både jenter og gutter. Mange av disse har derfor valgt å flytte 
til Hamar, Lillehammer eller Sverige for å få tilfredsstillende treningsforhold. 
Til tross for dette har aktivitetstallene økt for både ishockey og bandy. Skøytekretsen har 
imidlertid hatt en nedgang i gruppen opp til 19 år, men økning blant de over 19 år. 
 
Til info 
      

2. Status fra kommunen - anlegg, ramme, åpningstider    
Erfaringer fra forrige sesong: 
- Svært krevende med lekkasje på kjølerør under kunstgress og vanskelige værforhold. 
- Utfordrende at noen treningsgrupper ikke overholder treningstider i ishaller, noe som 
forstyrrer/forsinker preparering.  
-  
Rammetid / åpningstider 2022-2023: 
- Økt rammetid med en time lørdag og søndag morgen i Dalgård. 
- 2,5 t publikumstid i Ungdomshallen søndager er etter ønske omdisponert til idrett 
- Publikumstid i Dalgård ishall lørdager endres til kl 0900-1100, men gjelder kun 1.nov – 
1. mars 
- Se for øvrig vedl tildelt ramme. 
 
Utført rehab / vedlikehold anlegg / nytt: 
- Tørrkjøler i ungdomshallen  
- Nye lys i ungdomshallen 
- Lade Arena oppgradert med lysanlegg, lydanlegg, cube, nye seter mm 
- Kiosk pusset opp 
- Garasjer bydrift og teknisk rom bygget 
- Nytt bandyvant Leangen kunstis innkjøpt.  
 
Planlagt rehab/ vedlikehold anlegg kommende sesong: 



- Utskifting av alt lysanlegg Leangen kunstis ute på anbud, planlagt oppstart før 
sommerferie og ferdigstilling før sesongstart.  Avsatt 13 mill. 
- Anbud utbedring av dekke i ungdomshallen, tas nå isen er nede.  
- Putetrekk Leangen kunstisbane skiftes. Lager etablert for å ivareta disse godt. 
- Mange skjermer/infotavler i hele Leangenanlegget er kjøpt inn og vil bli montert, blant 
annet stor skjerm til Leangen kunstis. Disse kan bukes både av idretten og bydrift. 
 
Ishall Klett: 
- Planlagt ferdigstilt før sesongen 2023-2024 
- Planlagt styrking av kommunal rammetid via leieavtale med idrettslaget. 
- Jobber med interkommunalt samarbeid med Melhus, ikke landet ennå. 
- Noe bekymring vedr økt kostnad for Leinstrand IL pga generell prisøkning. 
 
Ishaller Tiller idrettspark 
- Skisseprosjekt med ulike alternativer under utarbeidelse sammen med idrettene. 
- Karbonfangstanlegg  Statkraft –positive signaler om at øst-alternativet er best egnet 
(berører ikke Tillertomta), men ikke noe landet ennå. Pol sak retningsvalg kommer opp i 
sommer. 
 
Annet:  
- TK planlegger brukermøte med idrettene på Leangen og Dalgård før / under sesongen. 
- Fotballhall, ny KG-bane 9’er og aktivitetshus turn- og vektløfting er under planlegging 
på i Leangen idrettspark. 
 
Til info. Idretten er imponert over hvor mye kommunen har utbedret / skal utbedre i 
anlegget 
 

3. Vedta detaljfordeling ramme ishaller   
Idrettsrådet orienterte om vedtatte kriterier for fordeling av treningstid (epostbehandlet 
og uendret fra sesongen 2021-2022), aktivitetstall – utvikling 2020>2021 og beregnet 
rammetildeling til idrettene. Ligger tilgjengelig på IRT hjemmeside.  
  
Ishockey presenterte og begrunnet deretter forslaget detaljfordeling som idrettene 
hadde utarbeidet og sendt ut i forkant av møtet.   
 
Forslag detaljfordeling ble vedtatt uten endringer.  
Bandy disponerer i utgangspunktet sin istid i perioden uke 34 – uke 41 (til Leangen 
kunstis – indre kan tas i bruk) 
Uttak av morgentrening kl 0700-0800 i 2 haller (Dalgård + en hall på Leangen) en dag i 
uka avtales direkte mellom idrettene og TK. Kan kanskje begynne kl 0630 i en hall. 
Se vedlegg vedtatt detaljfordeling 
   

4. Vedta arrangementsliste ishaller      
TK gjennomgikk forslag arrangementliste. 
 
Forslag arrangementliste ishaller 2022-2023 ble vedtatt med kun noen mindre endringer i 



klokkeslett og beskrivelse av ett arrangement. Se vedlegg vedtatt detaljfordeling 
 

5. Vedta rammefordeling Leangen kunstisbane     
IRT gjennomgikk forslag rammetildeling med fokus på foreslåtte endringer fra forrige 
sesong.  
IRT hadde etter innspill fra skøytekretsen foreslått følgende endringer: 
- at det ikke skulle stilles krav om at bedriftsidretten (stevner mandag) og skøytekretsen 
(senior trening fredag) må sette opp vant rundt banen for egen sikkerhet. 
- at preptid tirsdag og torsdag kveld skulle kuttes ned til 15 min 
Skøytekretsen ønsket å arrangere skøytestevner et par onsdager kommende sesong 
 
Møtet besluttet følgende: 
- bedriftsidretten ikke trenger å sette opp vant mandager, men at øvrige baner stenges 
for publikum for å ivareta sikkerheten for løperne. 
- skøytekretsen må sette opp vant på fredager slik at publikumstiden opprettholdes på 
øvrige baner 
- preptid tirsdag / torsdag kveld opprettholdes til 30 min, men at TK forsøker når det er 
mulig å korte ned tiden når forholdene tilsier det. 
- skøytekretsen må arrangere skøytestevner i egen tildelt rammetid. 
Se vedlagt vedtatt rammetid 
 

6. Arr.liste Leangen Kunstis bane      
Terminlistene vil være klare først over sommeren. 
 
Idrettene utarbeider i fellesskap arrangementliste som sendes kommunen og IRT når 
denne er klar. 
    

7. Eventuelt 
Momenter som kom opp  
- Utfordrende for TK at noen treningsgrupper ikke overholder treningstider i ishaller, noe 
som forstyrrer/forsinker preparering.  Idretten mener TK/bydrift også enkelte ganger 
ikke er på plass i tide. Begge deler medfører og gir dårligere prep / iskvalitet 
- Spytting i spillerbokser har tatt seg opp igjen etter covid. 
- TK glemmer noen ganger å åpne alle dører som planlagt. 
 
Særkretser tar opp dette ifm sine klubbmøter 
Aktuelle tema å diskutere i TK brukermøter med idrettene på Leangen og Dalgård før / 
under sesongen der dette kan være aktuelle tema å diskutere. 
 
- Bandyvant ødelegges ved bruk av hockey.  
Kun gammelt vant skal benyttes til av hockey/publikum. Nytt vant skal brukes kun bandy.  
 
- Skøytekrets ønsker flere benker på indre bane.  
TK sjekker muligheten for å skaffe og sette ut flere  
  

 
Vedlegg ligger på vår hjemmeside HER 

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

