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Referat hallfordelingsmøtet Trondheim sesongen 2022/23 

Tid:   Onsdag 22. juni kl 1800– ca1950 

Sted:   Idrettens hus og på Teams 

Deltok:  Se vedlegg  

 

SAKLISTE 

1 Generell info 

Statusrunde / info fra kretser.  

Det var kun behov for en kort oppdatering med status fra Cricket, da de 

andre deltakerne av møtet var godt orientert om status gjennom arbeidet i 

HF-gruppa. 

 

Status/info fra Trondheim Spektrum 

TS hadde meldt forfall og er av IRT oppfordret til å sende en skriftlig 

orientering om viktige saker / momenter til HF-gruppa. 

Spørsmål til TS som kom opp i møtet:  

Blir det ny merking i hall D og hall F? Badminton og basket er idrettens 

prioritet, noe som ville gitt et løft umiddelbart for badminton og på sikt for 

basket når flere kurver forhåpentligvis kommer på plass. 

 

Kort om arbeidet i hallfordelingsgruppa, besluttet kriterier for fordeling og 

vedtatt sommerfordeling 2022.  

Ikke nødvendig å gjennomgå da deltakerne av HF-møtet er godt orientert 

om dette via arbeidet i HF-gruppa. Ligger også som info på nett hos IRT. 

 

Føringer kommunal HF-grp gymsalfordeling 2022-2023 

Se vedl kopi av gitte føringer for å prioritere/ivareta alle hallidretter som 

ikke har behov for stor hall til sin aktivitet. 

 

 

Kretser 

Idrettsrådet 

 Til info 

 

IRT sjekket ut konklusjonen vedr planer om ny merking av hall F og hall D i 

TS. (Etterskrift: Det blir ingen ny merking av hallene, kun remerking av 

eksisterende baner) 

  

 

2 Budsjett / rammer / anlegg / booking - info 

- TK ga info om økonomi / drift / åpningstider /vedlikehold 2022/23. 

 Se vedl brev ramme/info fra TK. 

- Tildelt ramme haller 2022/23 ble gjennomgått av IRT 

- Vedtak fylkeskommunen 16. juni - gratis anleggsleie barn/unge ble 

gjennomgått av IRT med spesielt presisering om at dette kun gjelder 

aktivitet opp t.o.m. 19 år, lag som tildeles gratis halltid skal kunne vise til 

ingen økning/reduksjon i aktivitetsavgift og krav om betaling av leie for 

ikke benyttet halltid. Gjelder i prøveperiode på 2,5 år fom 1. sept 2022 (ikke 

1. aug slik det står i vedtaket. Se vedl kopi av vedtaket. 

Kommunen/ 

Idrettsrådet 
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- Kommunal booking. Intet nytt om kommende sesong. HANO vil fortsatt 

bli benyttet 

- Gymsaler – info om status fordeling 2022/23. Tildeling er sendt ut. 

- Prosess bearbeiding av avtale TK – TS. Kort info om arbeid/prosess 

mellom TS/TK/idretten siste halvår for å forsøke lage en tydeligere 

formulering av innholdet i avtalen.  Idretten er ikke fornøyd med resultatet 

som foreligger og skal i nytt møte med TK/TS fredag 24. juni. 

 

Annet: 

- Tilrettelegging for idretten i nye kommunale, private og fylkeskommunale 

haller? 

- Tiller vgs m/idrettshall åpner allerede høsten 2022. Hvordan blir det med 

leie av halltid i denne? 

- Oversikt / info nye tilsynsavtaler i kommunale anlegg? 

 

 Generelt til info. 

 

Idretten oppfordrer IF til å jobbe aktivt inn mot alle private / kommunale 

/fylkeskommunale hallprosjekter for å sørge for at anleggene blir godt og 

riktig rigget for alle hallidrettene som skal inn. Må sørge for at særidrettene 

blir koblet på tidlig slik at hallene skal bli best mulig tilrettelagt. 

 

Idretten oppfordrer IF til å jobbe aktivt inn mot fylkeskommunen for at all 

fylkeskommunal halltid blir tatt inn i kommunal fordeling fom sesongen 

2023-2024. 

 

IF går umiddelbart i dialog med fylkeskommunen for å avklare leie av 

idrettshall ved Tiller vgs allerede sesongen 2022-2023. Idretten er klar for å 

gjennomføre en ekstratildeling over sommeren. 

  

IF sender innen kort tid ut oppdatert oversikt / kontaktinfo for tilsynslagene 

i alle kommunale haller. Legges på IRT hjemmeside. 

 

 

3 

 

Rammefordeling og detaljfordeling idrettshaller 

Forslag rammefordeling og forslag detaljfordeling ble gjennomgått og 

forklart / begrunnet av IRT. 

Idrettsrådet   

 Rammetildeling og detaljfordeling ble vedtatt som foreslått. 

Vedl vedtatt rammetildeling kretser 

Vedl vedtatt detaljfordeling rammetid haller 

 

 

4 

 

Arrangementsliste idrettshaller  

Forslag til arrangementsliste ble gjennomgått / begrunnet av kommunen. 

Noen avklaringer / justeringer ble besluttet underveis i møtet 

 

Kommunen 
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 TK sluttfører enkelte detaljer og sender ut vedtatt arr.liste innen kort tid. 

Arr.lista legges i HANO og all videre oppdatering skjer i HANO. Alle 

endringer i forhold til vedtatt arr.liste skal avklares / godkjennes av de som 

blir berørt av endringen.  

Vedtatt arr.liste vil IKKE bli oppdatert på nett hos IRT. 

 

 

5 Eventuelt  

- Intet 

Idrettsrådet 

/kommunen 

 

Alle vedlegg til referatet blir gjort tilgengelig på vår hjemmeside HER 
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