
Kriterier og prosedyrer fordeling kunstis i Trondheim 
Vedtak 120619. Gjeldende for sesongen 2019- 2020 

Prioriterte aktiviteter 

• Aktiviteter som har hovedsesong/primæraktiviteten i det aktuelle anlegg. 

• Barn og unge (0-19 år) gis prioritet i gunstig tid. 

Kriterier og prosedyrer generelt 

• Rammetid i ishaller i Trondheim og Leangen kunstisbane fordeles kun til idrettslag som er 

medlem av Norges Idrettsforbund og Idrettsrådet i Trondheim og som har 

hovedsesong/primæraktiviteten i disse anleggene. 

• Arbeidet gjennomføres i ei fordelingsgruppe bestående av aktuelle særkretser, Trondheim 

kommune / enhet idrett og friluftsliv, Trondheim bydrift og idrettsrådet. Idrettsrådet leder 

fordelingsmøtene. 

• Fordelingen baserer seg på registrert aktivitet i den enkelte særkrets sine klubber i Trondheim 

via den årlige idrettsregistreringen pr 31.12.2018. 

• Nye klubber skal ivaretas i fordelingen. Dersom det er opprettet nye idrettslag etter siste 

idrettsregistreringen skal den aktuelle særkrets ivareta klubben i fordelingen. Særkretsen 

melder inn aktivitetstall i klubben som tas med i beregningen i fordelingen og videre i 

kretsens detaljfordeling av sin rammetid.  

• Særkretsene tildeles tid på vegne av sine klubber/ sin aktivitet i Trondheim. 

• Publikumstid i hele alle anleggene skal ivaretas etter innspill fra kommunen. 

• Etter tildeling skal det etableres en god kobling / lenking mellom oversikt på kretsenes side og 

kommunens booking-side slik at det blir enklest mulig å skaffe seg oversikt over treningstider 

og evt ledig tid både på dagtid og kveldstid.  

• Dersom særkretser ikke klarer å benytte all fast tildelt rammetid, skal ledig tid umiddelbart 

returneres til idrettsrådet for omfordeling. (gjelder ikke enkelttimer som løpende skal 

omfordeles direkte internt i kretsen/mellom kretsene) 

Kriterier ishaller - spesielt 

• Fordelingen skal ivareta en rettferdig fordeling mellom kretsene av fredagstid og helgetid.  

• Fordelingen skal ivareta en rettferdig fordeling av rammetid på den enkelte hall. 

• Kretsene må i detaljfordelingen gjøre tilpasninger slik at rammetiden blir mulig å utnytte på 

en god måte, men total tildelt rammetid til den enkelte krets i helg / man-tors / fredag/ skal i 

størst mulig grad overholdes. 

• Bandy tildeles ved behov rammetid fram til indre bane på Leangen kunstisbane er klar til 

bruk. 

• Publikumstid skal ivaretas i samråd med kommunen. 

• Aktivitetstallene deles i gruppe 0-19 år og gruppe 20 år > og kretsenes %-vise andel i hver 

aldersgruppe legges til grunn i fordelingen. 

• Rammetiden i hallene deles inn i følgende tidsrom:  

man-torsdag man-torsdag fredag fredag lør-søn lør-søn 

kl 16-21 kl 21-23 kl 16-20 kl 20> kl 09-18 kl 18> 

Rød tid fordeles kretsene ut fra %-vis andel gruppen 0-19 år.  

Blå tid fordeles kretsene ut fra %-vis andel gruppen 20 år>. 

 

 

Kriterier Leangen kunstisbane - spesielt  

• Hurtigløp gis prioritet på ytre bane / ovalen. 

• Bandy gis prioritet på indre bane. 

• Fordeling baseres på søknad fra kretsene. 
 


