Referat møte 1 kunstis 2015-16.
Mandag 7. mai kl 1500-1715
Sted: Idrettens hus, 1.etg
Deltakere: Ishockey: Line Kuvås, Espen Refseth, Paul Myklestad
Skøyter: Lars Brechan, Frode Huru og Torbjørn Digernes
TK: Odd Arne Nilsen
IRT: Anne-Lise Bratsberg, Stein Svendsen og Bjørn Kilskar
Forfall:
Bandy
Referent:
Bjørn Kilskar

SAKSLISTE
Hva
Sak 1 Status fra kretser
Kretsene orienterte kort om aktivitetsutvikling, utfordringer med mer.
Økende aktivitet hos skøyter og ishockey innebærer at manglende
hallkapasitet blir stadig mer kritisk, både når det gjelder antall flater og
lengde på sesongen.

Ansvar

Vedtak Til info
Sak 2 Aktivitetstall pr 31.12.2014
Tallene viser god økning hos kunstløp og kortbane. Hurtigløp er stabil
tross kort sesong og utfordrende isforhold. Ishockey har en reduksjon, men
dette skyldes feilregistrering i 2013. Reelt har også ishockey en betydelig
økning. Bandy er stabil med ei lita gruppe.
Vedtak Aktivitetstall pr 31.12.2014 legges til grunn i rammefordelingen.
./.
Se vedlegg.
Sak 3 Status fra kommunen -anlegg, åpningstider og rammetid
Haller: På grunn av bygging av tribune og oppretting av vant i
ungdomshallen blir det ikke sommer-is i hallen. Det er vurdert å være for
kostnadskrevende å ha sommer-is i en av de andre hallene. TK jobber for å
ha budsjett til fast sommer-is i en hall fra 2016.
Skøyter og ishockey ønsker framlagt kostnader for lengre åpning /
sommer-is i haller og om dette kan løses ved at idretten betaler selv.
Ny kunstisbane Leangen: Arbeidet ferdigstilles i sommer/høst. Det er
begrenset kjølekapasitet som begrenser lengden på sesongen.
Islegging/åpning vil være væravhengig. Det skal utredes hall over banen,
men det er foreløpig ikke satt av midler i budsjett til dette.
Ekstra flate ute-is Leangen: TK ønsker etablering av bane der TIK-huset
står, men riving/flytting av TIK-huset er fortsatt ikke avklart. Bandy har
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gunstig konsept med finansiering utebane for sommerbruk egnet for rask
islegging på vinter som kan være aktuell.
Vedtak Haller: TK framskaffer oversikt over kostnader for lengre åpning av
TK
haller, sommeråpning av Dalgård istedenfor ungdomshallen.
Kretsene sender over en nærmere spesifisering av hva de ønsker pris på. Kretser
I utgangspunktet er det mulig å betale for lengre åpningstid, men dette må
sees opp mot turnus for driftspersonellet.
Ny kunstisbane: Banen islegges og tas i bruk så snart temperatur/
værforhold ligger til rette for dette.

./.

Ramme 2015/16
Framlagt forslag ble vedtatt med følgende endringer: Leangen arena
åpner fra og med uke 36. Leangen ungdomshall åpner fra og med uke 32.
Stor kunstis-flate åpner så snart værforholdene gjør dette mulig.
Se vedlagt vedtatt ramme.

Sak 4 Prinsipper / kriterier fordeling kunstis 2015/16
Utsendt forslag ble gjennomgått i møtet.
Vedtak Framlagt forslag ble vedtatt med følgende endringer / tillegg:
Arrangement:
Kretser melder arrangementer i ishaller til STIHK frist 15. mai.
STIHK utarbeider forslag arrangementliste til behandling på møte 15.
juni. Evt. kollisjoner søkes løst av kretsene før møtet. Frist 8.juni
Kretser og TK sørger for en bedre kobling / lenking mellom oversikt på
kretsenes side og HANO i kommunen, slik at brukerne enkelt skaffer seg
oversikt over treningstider og evt ledig tid både på dagtid og kveldstid.
Kretsene fremmer felles forslag til disponering / bruk av ny stor
kunstisflate til møtet 15. juni. Flata skal ivareta bandy sitt behov for
trening og kamp. Ut over dette skal det vektlegges mest mulig aktivitet og
muligheter for parallell bruk med soneinndeling, bruk av vant etc. Frist
8.juni.
./.

Kretser
STIHK
Kretser/
TK

Se besluttede prinsipper / kriterier

Sak 5 Rammetid ishaller - vedtak
IRT hadde på bakgrunn av forslag kriterier utarbeidet og sendt ut forslag
til fordeling av rammetid i ishallene.
Vedtak Forslag rammetid 2015/16 ble vedtatt uten endringer.
Vedlagt følger vedtatt rammetid ishaller 2015/16.
./.
Kretsene legger fram felles forslag detaljfordeling haller før neste møte.
Frist 8.juni

Kretser

Sak 6 Plan videre prosess / forberedelser møte 15. juni
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Vedtak Neste og siste møte hos STIHK på Leangen 15. juni 20:00-21:30.
Forberedelser: Se vedtak i sak 4 og 5.

Alle

Sak 6 Eventuelt
1. Vedtatt PIF-plan – anleggsutbygging.
STIHK innledet kort med at planen var blitt endret av politikerne helt i
siste stund. Endringenes innebærer vridning mot privat finansiering av
anlegg, noe som er uheldig for kostnadskrevende anlegg som for eksempel
kunstisanlegg. De mente IRT burde gitt konkrete innspill på denne
problemstillingen vedrørende kostnadskrevende anlegg.

./.

2. Prosedyrer idrettens PRIOR-arbeid
IRT orienterte kort om prosessen med årlig rullering av lista med
bakgrunn i vedtak på idrettsrådets årsmøte. Se vedlagt presentasjon.
3. Behov for helårs is i Trondheim

Vedtak 1. IRT jobber med mål om at store kostnadskrevende anlegg fortsatt skal
konkl være et kommunalt ansvar å finansiere. IRT er klar på at «Tiller-tomta»
må utnyttes optimalt med flerbruk / mange idretter skal ivaretas i
utbyggingen, deriblant kunstisanlegg for Trondheim sør.
IRT kontakter IF og ber om at de snarest mulig iverksetter en utredning
av mulighetene for anleggsutvikling av «Tiller-tomta», samt at
særidrettene og IRT inviteres til samrådsmøte / innspillmøte.
TK oppfordres til å inngå tettere samarbeid med SIAT, samt tettere KSsamarbeid for å bygge bedre og mer kostnadseffektive anlegg i framtiden.

IRT

TK

2. Til info.
3. Se sak 3.

Merk: Alle sakspapirer til neste fordelingsmøte sendes IRT innen 8.juni.
Referent
Bjørn Kilskar / IRT
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