
Møte HF-grp 7.jan – referat 
Teams kl 1430 - 1530 
Deltok: Se vedl liste 
 
1. Stengte idrettshaller tom 19.jan? - løse toppidrettens behov 
Signaler fra regjeringen om endret dato - stengt tom 19.jan.  Stengte idrettshaller med 
unntak av toppidrett. Hvordan løse toppidrettens behov for trening og kampavvikling i 
perioden? 

- Friidrett, basket, futsal og håndball har funnet løsning for trening / kamp for sin toppidrett 
- TK v/ Jorid sjekker opp og varsler om endret dato for åpning av haller. 

2. Behov om utvidet sesong 20/21 – ut mai? 
Det er meldt behov om utvidet sesong (ut mai?) for å komme i havn med seriespill for de 
yngste. Hvilke idretter har behov for utvidet sesong og hvordan kan dette løses i kommunale 
haller?  
 
- Det er behov forlenget sesong både for trening og kamp for en basket, volley, håndball 
innebandy, cheer, turn?, flere?, men fortsatt usikkert hvor mye den enkelte idrett trenger. 
- Alle idretter med behov for forlenget sesong konkretiserer sitt behov (i den grad det er 
mulig) og sender til ir.trondheim@idrettsforbundet.no innen 14.jan. 
- TF v/ Jorid sjekker med tilsynslagene om de er villige til å forlenge tilsyn ut mai uten ekstra 
kompensasjon siden mye tilsyn faller ut i januar. 
- TK/ Jorid sjekker også muligheten for finansiering av ekstra tilsyn bla via korona-midler? 

3. Trondheim Spektrum – redusert åpningstid 
Trondheim Spektrum er i en vanskelig økonomisk situasjon og meldte før jul om liten 
utnyttelse av idrettens tid i anlegget. TS ønsker i et samarbeid med kommunen og idretten å 
effektivisere utnyttelsen av hallene og spare driftsmidler ved å korte ned åpningstid både 
hverdager og helg. Viser til utsendt epost fra idrettsrådet før jul der kretsene skulle melde 
tilbake sin utnyttelse av egen rammetid og behov for erstatning av treningstid ved foreslått 
redusert åpningstid. (se vedl) 
(Iselin sjekker ut mot brukere av e-haller som ikke er repr i HF-gruppa) 
 
- Se vedlagt utkast etter møtet. (vedl også opprinnelig rammefordeling) 
- Alle berørte kretser gir innspill til framlagt forslag. Enten om det er OK, eller melder forsalg 
til justeringer. Tid som ikke vil bli benyttet skal også meldes tilbake. 
- Fordelingen planlegges iverksatt fra 20.jan (samme dato som åpning av kommunale haller) 
- Når situasjonen endrer seg og det evt blir behov for mer tid til idretten vil vi gå tilbake til 
opprinnelig vedtatt ramme (evt kun utvide med noe mer åpning) 

4. Bruk av idrettshaller til massevaksinering 
Det er mottatt signaler om at idrettshaller svært sannsynlig vil benyttes til massevaksinering. 
- Når vil dette evt iverksettes og hvor lenge forventes det å pågå? 
- Hvor stor kapasitet /antall haller forventes at bli benyttet?  
- Hvordan vil idretten bli involvert i planleggingen og hvordan kan dette gjennomføres slik at 
det rammer idretten minst mulig?  
TK hadde ikke noe nytt om saken. IRT informerte kort om signaler fra TK gitt i annet møte 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no


7.jan.  
 
-Idretten må tas med på råd dersom idrettshaller skal benyttes. 
-Idretten oppfordrer kommunen til å lete etter og leie andreledige lokaler, f.eks Fokets Hus 
Ranheim, tomt produksjonslokale Autonica ol  
 

5. Eventuelt 
- HF-prosess sesongen 2021-2022 
 
-IRT sender innkalling oppstart-møte som normalt.  
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