
Referat fordelingsmøte kunstis Trondheim 2021-2022, korr 170621 
Teams, 10.juni kl 1430-1650 
Deltok:  
NIHF Region Midt: Line Kuvås, Espen Retseth, Elin Rønning 
Sør-Trøndelag Skøytekrets: Maren Sutton, Lars Brechan 
Midt-Norge bandyregion: Petter Sundby Indrevoll, Ole Vebjørn Bakken 
Trondheim kommune: Roald Nyborg, Iselin Ra, Hanne Ulen Arnesen 
Idrettsrådet: Anne-Lise Bratsberg, Bjørn Kilskar 
Referent: Bjørn Kilskar 
 
Sakliste 
konkl/vedtak         Ansvar  
   
1. Status fra kretser – erfaringer, aktivitetsutvikling, utfordringer  Kretser  

Mange endringer i løpet av sesongen grunnet korona har vært krevende og det meste av 
arrangementer og konkurranser ble avlyst hos alle kretsene. 
Ishockey og bandy har likevel hatt en positiv aktivitetsøkning blant annet grunnet gode 
forhold på Leangen kunstisbane og på mange isbaner rundt om i byen. 
Skøytekretsen kommenterte kort brev sendt fra skøyteklubber vedr sikkerhet på Leangen 
kunstisbane. (se vedlegg og egen behandling i sak 5) 
Se vedl aktivitetstall pr 31.12 2020 
 
Til info 
       

2. Status fra kommunen - anlegg, ramme, åpningstider   TK 
Generelt: Trondheim kommune berømmet svært godt samarbeid med idretten gjennom 
dette krevende året. Tilsynsordningen i regi av idretten som ble iverksatt i 
Leangenanlegget har fungert godt. Korona-veileder i TK har vært nyttig. Teststasjon 
covid-19 blir nok fortsatt stående utover sommeren. 
TK synes det til tider er lite aktivitet på sommerisen. Svar fra idretten: Ishockey 
begrunner dette i hovedsak med restriksjoner grunnet korona. Ved noe frafall i korhorter 
kan det bli få barn på isen enkelte tider. Skøytekrets ønsker mer tilgang på sommeris og 
kan gjerne ta over noe fra ishockey. 
TK vil etablere brukerforum for alle idretter i Leangenanleggene. Første møte planlegges 
avholdt tidlig i september, innkalling kommer. 
 
Ishockey og skøytekrets avklarer direkte seg imellom dersom det er rom / fornuftig å 
foreta omfordeling av noe sommeris. 
 
Utført vedlikehold ved anleggene: 
- Rehab av kjøleanlegg Leangen Arena / Leangen kunstisbane – fungere bra. 
- Tørrkjøler i Leangen ungdomshall - fungerer bra. 
 
Til info 
 
Planlagt vedlikehold / forbedringer: 
- Nytt bandyvant Leangen kunstisbane kjøpes inn før sesongstart 2021-22. Gammelt vant 



repareres og vil bli tilgjengelig for bruk kommende sesong. 
- Nedsatt «lysgruppe» som utreder behov for utbedring av lys i ishallene. Plan om 
utbedring av lys i Leangen Arena høst 2021, mens ungdomshallen må vente til sommer 
2022. 
- Nedsatt prosjekt hos IF for å utrede utskifting av lysanlegg på Leangen kunstisbane. Kun 
mastene kan gjenbrukes. Foreslås avsatt 7,5 mill i budsjett kommende år. 
- TK er i dialog med ishockey om å etablere kube inne i Leangen Arena. 
- Prosjekt energieffektivisering i Leangenanlegget pågår fortsatt. 
 
Til info 
 
Heimdal vgs – ny avtale bruk av ishaller 
Tk informerte kort om inngått ny avtale for regulering av vgs sin bruk av anleggene på 
dagtid. 
 
Til info 
 
Tilgjengelig ramme sesongen 2021-2022 
Det var foreslått kuttet en time i Dalgård søndager fra kl 0900-1000. Idretten ønsket at 
det heller ble kuttet siste time søndager i anlegget, men kommunen opprettholdt 
rammen i Dalgård som foreslått grunnet turnus mm. 
Idretten foreslo videre kutt av publikumstid i ishallene, samt (prøveordning) tidligere 
åpningstid i Leangen Arena / Leangen ungdomshall på helg for å møte et økende behov 
for istid.  
Skøytekretsen ønsket kortere prep-tid (mer treningstid) på kveldstid Leangen 
kunstisbane, redusert fra 30 min til 15 min. 
 
-TK tilstreber om mulig/hvis det er forhold å preparere hele Leangen kunstisbane 
samtidig. 
-TK aksepterte ikke kortere prep-tid på Leangen kunstisbane. Det er ikke gjennomførbart 
for å få koordinert og gjennomført god nok preparering alle anleggene sett under ett. 
-TK opprettholdt foreslått reduksjon en time i Dalgård søndager. 
-TK aksepterte ikke kutt av publikumstid og tidligere åpningstid i ishaller helg, men ville ta 
med seg innspillene tilbake for å diskutere saken internt i kommunen.  
 
Etterskrift etter tilbakemelding fra TK 11.juni  
TK åpner likevel for at idretten benytter tiden avsatt til publikum i: 
- Dalgård ishall lørdager kl 1000-1200, fram til høstferien og etter påske. 
- Leangen ungdomshall søndager kl 1000-1200, fram til høstferien og etter vinterferien. 
TK åpner imidlertid ikke ishaller tidligere i helg kommende sesong. 
 
Se vedlagt besluttet ramme og åpningstider 2021-2022.  
 

3. Vedta detaljfordeling ramme ishaller      IRT 
- Særkretser presenterte/begrunnet forslag fordeling    Kretser 
 
Se vedlagt vedtatt detaljfordeling ishaller, justert av kretsene etter møtet - inkl tilgang på 



noe publikumstid, ref etterskrift sak 2. 
 

4. Vedta arrangementsliste ishaller      TK 
TK presenterer og gjennomgikk forslag  
 
Se vedlagt vedtatt arrangementsliste ishaller 2021-2022, etter justeringer foretatt i møtet 
 

5. Bedre sikkerhet Leangen kunstisbane – beslutte tiltak  TK  
- Ref utsendt epost fra STSK vedr møte 20. jan, brev fra skøyteklubber og svar fra bandy i 
forkant av dette møtet.  
Beslutte nødvendige tiltak.  
> Bedre info / skilting – bruk av lystavle «åpen / stengt»? 
> Kommunal tilsynsvakt? 
> Bruk av vant, kjegler, nett mm som sikring? 
> Forby bruk av kølle / puck i anlegget samtidig med skøyter bane A? 
> Ingen annen aktivitet i anlegget når hurtigløp / skøyter har rammetid? 
 
Bedriftsidretten og skøytekretsen skal benytte vant ifm sine tider i anlegget hhv på 
mandager og fredager fort å unngå farlige situasjoner.  
Kommunen utfordres på å etablerer bedre info med lystavle ved inngang til anlegget. 
Kommunen utfordres på å etablere betalt tilsynsordning i regi av idrettslag tilsvarende 
ordningen som er etablert i kommunale idrettshaller 
 

6. Vedta rammefordeling Leangen kunstisbane    IRT 
- IRT presenterte/begrunnet forslag fordeling 
- Nødvendige justeringer ble foretatt basert på vedtak sak 5  
 
Se vedlagt vedtatt detaljfordeling Leangen kunstisbane 2021-22. 
Skøytekrets og bandyregion avklarer nærmere som del av arbeidet med termiknlister 
hvordan konkurranser / kamper avvikles i helg på en best mulig måte for begge idretter. 
 

7. Arr.liste Leangen Kunstis bane      TK / IRT 
- Det var ikke grunnlag for å behandle arrangementsliste da terminlister for skøyter og 
bandy ikke er klare før over sommeren. 
- Prosess videre behandling / beslutning 
 
TK og særkretser utarbeider i samarbeid arrangementsliste innen ca 1. sept. 
Listen sendes ut til alle deltakere av fordelingsmøtet og legges ut i booking når denne er 
klar. 
    

8. Eventuelt         Alle 
 
Alle vedlegg ligger på vår hjemmeside HER 

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

