
REFERAT FORDELINGSMØTE KUNSTIS TRONDHEIM SESONGEN 2019/20 

 

Tid:  12.juni 2019 kl 1430-1615 

Sted:   Leangen, STIHK kontor 

Deltakere: Se vedl deltakerliste 

 

1 Status fra kretser – aktivitetsutvikling, utfordringer mm  

Kretsene orienterte om sin aktivitet. Alle idrettene /grener melder om stor og økende 

aktivitet. Hovedutfordringen er for lite halltid og krevende isforhold på Leangen 

kunstisbane. Idrettene har godt samarbeid og istiden utnyttes 100%. STIHK gjør en 

meget god jobb med å koordinere dette. 

Kretser 

Vedtak Til info  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status fra kommunen - anlegg, ramme, åpningstider mm 

Leangen kunstisbane: 

Alt utstyr på plass bortsett fra resultattavle og siste rest etablering av tidtakerbu. 

Midler til oppgradering av lysanlegg er fortsatt ikke på plass, men det jobbes med å få 

dette inn i budsjett (se under)Midler er avsatt til resultattavle og Bandy samarbeider 

med fotball om å etablere mulig felles løsning. Tidtakerbu vil være klar til bruk 

kommende sesong. Sist sesong ble det for mye nattarbeid på ansatte for å holde banen 

i stand pga snøfall/krevende forhold. Kommende sesong vil det bli kuttet ned på slikt 

arbeid. 

         

Idrettsenheten har spilt inn* følgende til budsjett 2020: 

2,5 mill til tørrkjøleanlegg Leangen ungdomshall 

7,5 mill til lysanlegg Leangen kunstis 

5,0 mill til garasje/teknisk rom bydrift 

*Merk at dette er internt innspill og ingen garanti for at dette kommer med i 

rådmannens budsjettforslag som legges fram i september. 

 

Årsoppgjør 2018 – disponering av overskudd, bystyresak sak 13/6 

Følgende ligger inne i rådmannens forslag: 

0,5 mill til utredning av Tillertomta 

2,5 mill til forprosjekt Dalgård ishall 

3,0 mill til optimalisering av kjøleanlegg Leangen  

 

Reguleringsplan Leangen idrettspark er straks ferdigstilt og klar for politisk 

behandling. Ishall over Leangen kunstisbane ligger inne. 

 

4 nye ismaskiner vil bli leaset og innfaset de neste tre årene. 

 

Ramme/åpningstider ishaller og Leangen kunstisbane  

Samme ramme/ åpningstider sim forrige sesong. Planlagt åpning av hele Leangen 

kunstisbane 1.nov, men dette er selvfølgelig væravhengig. Det legges opp til islegging 

av hele anlegget samtidig. 

 

Prosjekt energiøkonomisering for hele anlegget skal igangsettes. 

Reguleringsplan Leangen idrettspark er igangsatt.  

TK 

Vedtak  

 

Til info 

 

 

3 Orientering om vedtatt sommerfordeling i ishall.  

Fordeling er foretatt i et samarbeid mellom kretsene. Se fordeling HER. 

STIHK  

Vedtak 

 

Til info.  

 

 

 

http://stihk.no/istider/#h=leangen2&u=23


4 Detaljfordeling ishaller.    

Fordeling innenfor rammetid: 

Forslag rammetid/fordeling er basert på de samme kriteriene som ble benyttet forrige 

sesong.IRT sendte 25/5 ut beregnet rammetid i ishaller til særkretser som grunnlag for 

utarbeidelse av forslag detaljfordeling. Særkretsene sendte 11/6 ut forslag 

detaljfordeling i hallene. 

 

Fordeling dagtid – utenfor rammetid: 

TK hadde innhentet innspill fra særkretsene / andre brukere og laget utkast til 

fordeling av tid. Det gjenstår fortsatt noen avklaringer i saken. 

IRT 

Vedtak 

 

 

./. 

./. 

Fordeling innenfor rammetid: 

Framlagt forslag kriterier/detaljfordeling ble vedtatt uten endring. Treningstid tildelt 

bandy overføres ishockey / skøyter når Leangen Kunstisbane er klar til bruk. 

Vedlagt vedtatte kriterier fordeling kunstis 2019/20. 

Vedlagt vedtatt detaljfordeling ishaller 2019/2020. 

 

Fordeling dagtid: 

TK sluttfører fordeling dagtid i dialog med særkretser og sender ut endelig fordeling 

så snart denne er klar. 

 

 

5 Rammefordeling Leangen kunstisbane   

IRT innhentet behov / ønsker fra særkretsene og sendte 7.juni ut forslag 

detaljfordeling. Fordeling ble gjennomgått og små justeringer foretatt. 

IRT 

 

 

 

./. 

 

Framlagt forslag fordeling ble vedtatt med noen små endringer.  

- Bytte av baner mellom skøyteskole og «åpen bane» mandager. 

- Bandy ga fra seg bane D til «åpen bane» onsdager  

Vedlagt følger vedtatt fordeling Leangen kunstisbane 2019/20.  

 

 

6 Arrangementsliste 2019/20 

TK hadde etter innspill fra kretsene utarbeidet forslag arrangementsliste for ishallene 

som ble gjennomgått i møtet. 

Arrangementsliste for Leangen kunstisbane blir ikke laget før terminlistene er klare 

rundt månedsskiftet aug/sept.  

TK 

Vedtak 

./. 

Arrangementsliste ishaller ble vedtatt uten endringer.  

Vedlagt følger vedtatt arrangementsliste ishaller 2019-2020 

 

TK, STSK og MNBR utarbeider arrangementsliste for Leangen kunstisbane når  

terminlisten for skøyter/bandy foreligger. Denne publiserer/sendes IRT, særkretser og 

TK så snart den er klar. 

 

 

7 Eventuelt 

- STIHK etterlyste info om åpningstider i anleggene. Dette var lagt ut som en del av 

sakspapirene, men var uteglemt tidligere i møtet. Rammene er i grove trekk uendret 

fra forrige sesong og ingen endringer foretatt i møtet.  

 

Vedtak 

./. 

  

Vedtatt åpningstider og rammetid kunstisanlegg 2019-2020. 

 

 

 

 

Vedlegg og vedtatt fordeling ligger på IRTs hjemmeside  HER 

 

Referent 

Bjørn Kilskar / IRT 

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

