
Tilbakemeldinger etter 1. utkast 
30.04.2021 

Ishockey 
BESKRIV PROBLEM BESKRIV ØNSKET LØSNING OIKS KOMMENTAR 

Stort underskudd på istid da en hall er stengt 
hele sesongen, og en hall til er stengt i 5 uker 
under bryte-VM  

Publikumstid i alle haller utgår hele sesongen. 
 
Jordal Amfi og Sonja Henie har samme 
åpningstider som Grüner-, Løren- og 
Manglerudhallen - fredag til til kl 22.30. 
 
Utsette nye aktiviteter som:  
- paraidrett i Sonja Henie 
- Spesielle tiltak i F Forum 

Fordelingen forholder seg til at det skal være 
publikumstid inntil annet er bestemt hos Oslo 
kommune. 

Alle idrettsgrener får lik prosentvis reduksjon av 
tilbudet ved redusert kapasitet. 

Med 7 haller i Oslo utgjør hver hall ca 14% av 
den totale istiden. Uten Ungdomshallen blir det 
da 14 % mindre istid til Ishockey, Kortbane, 
Kunstløp og Rinkbandy i forhold til fordelingen 
forrige sesong.  
De ukene Jordal Amfi er stengt får de samme 
blir reduksjonen 28%  

Utregningene i fordelingen tar også hensyn til 
planlagte arrangementer med bortfall av tid for 
andre idretter ifm med disse. Det tas også 
hensyn til at sesongen er en uke kortere i 
Furuset. Utregningen er tilgjengelig i utkastene. 

Fordelingen skal sikre barn og unge kortest 
mulig reisevei. Oslo IHK må få tildelt istid i sin 
nærishall - Sonja Henie 

Oslo IHK skal ha 2 lag i serie U13 og U14 (12-13 
åringer). De får omtrent samme tider som 
denne sesongen: 
mandag 18.30-19.30 (om mulig litt tidligere) 
onsdag 18.30-19.30 (om mulig litt tidligere) 
lørdag 13.15-14.15 (om mulig 30 minutter 
lenger tid, så det kan avvikles kamp) 
søndag 16.15-18.15  
 

Argument som tas opp til nærmere vurdering 
før neste utkast. Det er ikke angitt hva hele 
byttet skal utgjøre. Forslag notert, men det må 
komme et mer konkret innspill på hvor tiden 
skal tas fra. 



[Uspesifisert] Rinkbandy flytter fra F. Forum til SH som de 
ønsker å være i. 
OBIK flytter til F. Forum 

Byttet. 

Utjevning av tidlige og sene treninger. Alle særidrettene får av de tidlige, og sene 
treningene i alle hallene. 

Belastningen med tidlige timer/sene timer/tid i 
helg må fordeles relativt jevnt fordelt mellom 
idrettene. Ishockey har høyere andel voksne 
utøvere enn enkelte andre idretter. Da er det 
naturlig at ishockey har høyere andel sene 
timer. 

Rettferdig fordeling.  
Fordelingen særidrettene imellom skal, så langt 
det er praktisk mulig, gjenspeile idrettens 
størrelse.  
Samme utøver får “dobbel treningstid” både 
inne og ute.  

Åpenhet om antall utøvere, aldersgrupper og 
treningsgrupper/lag, samt ev. dobbeltutøvere - 
kortbane/hurtigløp, og rinkbandy/bandy 
 

Innspillet har kommet 5 dager etter fristen, en 
halv dag etter den utsatte fristen og noen få 
timer før 2. utkast skal sendes ut. Det har ikke 
vært rom for å vurdere dette. I 2. utkast er 
fordelingsgrunnlaget satt til å tilsvare fjoråret. 

 

Kortbane 
BESKRIV PROBLEM BESKRIV ØNSKET LØSNING  

Vi har ikke noe problem med angitt forslag og 
forstår at vi får noe mindre tid i all den tid det 
er en ishall mindre i spill gjennom hele 
sesongen. Vi er glad for at vårt initiativ om å 
tilby tid til utøvere for Special Olympics/ 
tilrettelagt blir sett og anerkjent. 

 Ingen kommentar. 

 

 

 

 



Kunstløp 
BESKRIV PROBLEM BESKRIV ØNSKET LØSNING  

Manglerud, lørdag 08:30-09:45. Kunstløp har tid 
i Sonja Henie hele lørdag. Ugunstig om en klubb 
må benytte to haller på samme dag. 
 

1 time flyttes til Grunerhallen mandag kl 18-
19:00 i forlengelse av tid til kunstløp. Dette gir 
best utnyttelse av timen. 

Tatt bort og noe lagt til i Grüner. 

Furuset torsdag 16-18:30 tidspunktet er 
vanskelig å rekke da barna må fraktes langt 
midt i rushtrafikken. 
 

Tidspunktet flyttes til senere på samme dag 
(alternativt til annen hall) da det er enklere for 
et lokalt hockeylag å stille kl 16 på Furuset. 

Tiden er tatt bort. 

Furuset søndag 08:30-11:45 Lokal tilhørighet for 
OI er på Jordal, det er derfor svært ønskelig å 
legge deres skøyteskole til Jordal der de har sin 
naturlige rekruttering. 
 

Flytte tiden til Jordal Amfi søndag med oppstart 
fra kl 08:00 og varighet til 11:45. 

Flyttet. 

Kunstløp har følgende arrangementer og 
trenger istid i hallen for gjennomføring: 
- 23.-24. okt: Norgescup OSK 
- 7.-9. jan: NM/LM OSK 
- 12.-13. feb: Norgescup OI 
- 2.-3. apr: RM OI 

Alle arrangementene ønskes i Sonia Henie ishall Notert og tatt med i vurderingen. 

 

 

OBIK 
BESKRIV PROBLEM BESKRIV ØNSKET LØSNING  

Ikke mottatt innspill.   
 

 

 



Rinkbandy 
BESKRIV PROBLEM BESKRIV ØNSKET LØSNING  

Utkastet ser ut til å være en videreføring av 
forrige sesong, noe som er meget fornuftig. Vi 
har ingen ønsker om endringer i fordelingen. 

 Ingen kommentar. 

 

 


