
Referat isfordelingsmøter før sesongen 2016/2017 

Del 1 – Møte hos BYM 
Sted: Bymiljøetaten, Karvesvingen 3 
Dato: 27.04.2016  
Deltagere: 

Navn Organisasjon 

Per Øien Oslo kommune - BYM 
Lene Øvstebø Opheim Oslo kommune - BYM 
Espen Johansen Oslo og Akershus Bandyregion 
Terje Nesgård Oslo Ishockeykrets 
Tom Pettersen Akershus og Oslo Skøitekrets 
Kjetil Moberget Oslo Idrettskrets 

 

Planlagte åpningstider sesongen 2016/2017 
Anlegg Åpningsdato 2016 Stengning 2017 

Jordal Amfi 8. august 16. april 
Ungdomshallen «11 mnd drift» «11 mnd drift» 
Manglerudhallen 15. august 16. april 
Grünerhallen 15. august 26. mars 
Lørenhallen 15. august 26. mars 
Valle Hovin 1. november 12. mars 
Gressbanen 1. november 12. mars 
Ullern 1. november 12. mars 
Frogner stadion 1. november 12. mars 
Bergbanen 1. november 12. mars 
Voldsløkka 1. desember 1. mars 
   

Det gjøres oppmerksom på at hallene kan stenge tidligere hvis det ikke er planlagt terminfestet 

aktivitet. 

Treningssamlinger etter siste terminfestede arrangement må det betales for. 

Leie av istid 
Spørsmål om utleie av anleggene utover den tiden idretten disponerer i anleggene rettes direkte til 

BYM. Følgende kontaktpersoner kan benyttes: 

Anlegg Kontaktperson 

Jordal Amfi Martin Løvik 
Ungdomshallen Martin Løvik 
Manglerudhallen Liv Aina Kristiansen 
Grünerhallen Martin Løvik 
Lørenhallen Inge Ove Solberg 
Valle Hovin Liv Aina Kristiansen 
Gressbanen Karina Løwe 
Frogner stadion Karina Løwe 
Bergbanen Karina Løwe 

 

 



Nytt Jordal Amfi 
Det foreligger planer om å rive og bygge nytt Jordal Amfi. Selv om det ikke er et endelig vedtak om 

finansiering, er det planlagt oppstart av arbeidene allerede i januar 2017.  

I Jordal idrettspark er det planlagt en midlertidig løsning som erstatning for Jordal Amfi i 

byggeperioden. På den måten opprettholdes det totale antallet isflater i byggeperioden. Likevel må 

idretten påregne at det blir en til to ukers nedetid i anleggene på Jordal ved arbeides oppstart i 

januar 2017. Nærmere informasjon om dette kommer så fort prosjektet vet mer. 

Manglerudhallen 
I Manglerudhallen skal både dekket og vant skiftes i sommer. Det er Kultur- og Idrettsbygg som har 

ansvaret for arbeidene. Dette betyr at det ikke vil være realistisk å åpne hallen før 15. august 2016. 

Fra idrettens sin side ble det likevel ytret ønske om at hallen åpner 8. august 2016 hvis arbeidene går 

fortere enn planlagt. 

Bogstad 
Banen på Bogstad er et privat anlegg, men anlegget får driftstilskudd av kommunen ift. antall timer 

som bestilles til den organiserte idretten. Dette betyr at BYM ønsker beskjed om tilfeller der idretten 

ikke får disponere all tid som er bestilt. 

Innspill fra Oslo og Akershus Bandyregion 
Etter at arbeidene med Vålerenga Fotballs stadion startet opp har lysforholdene på Valle Hovin vært 

dårlige. For sesongen 2015/2016 har det betydd at det har vært vanskelig å gjennomføre 

kampaktivitet på banen. Det er derfor et ønske om at lyset blir utbedret i forkant av den kommende 

sesongen. 

I tillegg har flyttingen av isflatens inngang ført til at publikum kommer inn på banen veldig nære det 

ene bandymålet, noe som fører til at de står i fare for å bli truffet av skudd fra bandyspillere. Det er 

derfor et ønske om at bandybanen blir flyttet noe og merkes opp «nærmere» Valhall neste sesong. 

 

Del 2 – Fordeling av tid i ishallene 
Sted: Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101 
Dato: 29.04.2016  
Deltagere: 

Navn Organisasjon 

Terje Nesgård Oslo Ishockeykrets 
Bjørn Fausa Oslo Ishockeykrets 
Tom Pettersen Akershus og Oslo Skøitekrets* 
Kjetil Moberget Oslo Idrettskrets 

* Tom Pettersen representerte både kunstløp og kortbane skøyter i møtet 

 

Fordeling av ishaller sesongen 2016/2017 
Med den kapasiteten som har vært tilgjengelig de siste sesongene har det være 7.800 bruttotimer til 

fordeling (260 timer x 30 uker = 7.800 timer). Disse timene har blitt fordelt slik: 

 Ca 85 % ishockey 

 Ca 10 % kunstløp 

 Ca 5 % OBIK 



Det var enighet om at den samme nøkkelen benyttes for sesongen 2016/2017.  

Endelig fordeling idrettene i mellom skal leveres til OIK når disse er ferdig forhandlet. Oversikten skal 

gi en spesifisering av timebruken i hver enkelt hall på særidrettsnivå. Blir ikke partene enige om den 

eksakte fordelingen er opp til administrasjonen i OIK å avgjøre fordelingen. Dette vedtaket kan 

eventuelt klages inn for styret i OIK, ref. retningslinjenes punkt 3a. 

 

Prinsipper for fordeling idrettene imellom fra og med sesongen 2017/2018 
Grunnlaget for fordelingen av istid i ishallene er «retningslinjer for fordeling av tid i kommunale 

isanlegg» som vedtas av styret i Oslo Idrettskrets. Retningslinjene ble sist revidert på styremøte 1. 

mars 2016. 

De eksisterende retningslinjene er runde og lite konkrete på hvordan timene faktisk skal fordeles. Det 

heter seg at «fordelingen særidrettene i mellom skal, så langt der er praktisk mulig, gjenspeile 

idrettens størrelse». Det er derfor et ønske fra OIK at det utarbeides en fordelingsnøkkel som er mer 

konkret enn dagens formulering. 

Oslo Ishockeykrets og Oslo Skøitekrets gis frist til 30. september 2016 med å legge frem forslag til 

fordelingskriterier. Forslaget kan leveres som et omforent forslag, eller kretsene kan levere separate 

forslag. OIK utarbeider deretter et forslag som sendes ut på høring til de involverte parter. Endelige 

retningslinjer vedtas av OIKs styre i februar/mars 2017 og disse legges til grunn for fordeling i 

sesongen 2017/2018. 

Hvis idrettene mener det er behov for å justeringer i det eksisterende reglementet kan dette meldes 

inn som egne forslag innen 15. januar 2017. Dette tas med styrebehandlingen av de nye 

retningslinjene. 

 

Del 3 – Fordeling av tid på kunstisbanene 
Fordeling på kunstisbanene avtales direkte mellom OSK og OABR.  

 

 

Oslo, 31. mai 2016 

Kjetil Moberget, Oslo Idrettskrets 

 


