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Styresak O 66 / 2016  

Idrettens organisering 

Bakgrunn 

Studentidretten i Trondheim har lange tradisjoner.  Det første studentidrettslaget i Trondheim 

(NTHI) ble opprettet i 1910. 

Fra 1910 til 1966 hadde NTHI kun begrensede tilganger til innendørs treningsareal, 

hoveddelen av aktiviteten foregikk utendørs. 

I 1966 ble idrettsbygget på Gløshaugen innviet, og det var NTHI som ble satt til å 

administrere bruken av bygget på vegne av NTH. I 1972 ble det ansatt en idrettskonsulent, 

som skulle bistå med utvikling og organisering av idrettstilbudet til studentene ved NTH. 

I perioden 1994 - 1996 ble både HiST og NTNU etablert, og det ble startet et arbeid med å 

skape et bedre idrettstilbud for alle studentene i Trondheim. I 1998 åpnet idrettsbygget på 

Dragvoll og Sit idrett ble etablert. Formålet med avdelingen var å «tilrettelegge den 

idrettsfaglige organiseringen av studentidretten og spesifikt den idrettsfaglige del av driften 

av de to idrettsbyggene på NTNU sitt område» 

Formelt overtok Sit idrettsavdelingen fra NTNU først 1/8 1999. 

Gløshaugen idrettspark ble anlagt med kunstgressbane, sandvolleyball og basketbane i 2011 i 

tillegg ble Portalen treningssenter etablert. I de senere årene har Sit åpnet treningsenter ved 

DMMH i 2015 og på Moholt studentby i 2016. 

Utvikling Sit idrett  

Utviklingen innen idrett og trening har siden opprettelsen av Sit idrett vært preget av mange 

og store endringer, spesielt kommersialiseringen og oppveksten av treningssenterbransjen.  

Pågangen og økte krav fra studentene angående innhold og tilbud ved idrettsbyggene ble 

ytterligere skjerpet utover 2000 tallet. I 2005 ble det bygd på Gløshaugen idrettsbygg, og det 

samlede treningsarealet i bygget ble økt med nesten 50%. 

I 2011 åpnet Portalen treningssenter, dette var det første treningssenteret Sit hadde, hvor en 

var avhengig av å leie på det private leiemarkedet. Leieavtalen medførte at Sit idrett måtte 

nesten doble prisene. Fra 550 kr i 2010 til 900 kr per år i 2011. Denne økningen i prisen på 

treningskort ble ikke godt mottatt av studentene, og prisfastsetting av treningskort hos Sit 

idrett har vært et hett teama i alle budsjettprosessene i årene etter 2011. I perioden fra 2011 og 

frem til 2015 har Sit idrett gått økonomisk i underskudd. Underskuddet har vært dekket av 

reguleringsfond semesteravgift. Dagens pris på treningskort er 1700,- kr per år. Denne prisen 

inkluderer også medlemskap i NTNUI på 400,- kr. 

Trondheimsmodellen for studentidrett 

I tiden fra opprettelsen av Sit idrett i 1999, har det vært diskusjoner i idrettsmiljøet angående 

hvilke styringsmodeller for studentidretten, som skulle være gjeldende.   
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I 2011-12 ble det etablert en gruppe, som skulle se på organiseringen av studentidretten i 

Trondheim. I denne forbindelse, ble det i 2012 utarbeidet en evalueringsrapport som et 

grunnlagsdokument for styringsgruppen.  I rapporten beskrives Trondheimsmodellen, med 

vekt på aktørenes utfordringer og opplevelser av Trondheimsmodellen for studentidrett.  

Studentidretten i Trondheim var preget av en komplisert styringsstruktur med mange 

forskjellige råd og fora, som hadde forskjellige myndighetsområder. For eksempel, så var det 

frem til 2012 driftsstyret for idrettsbygg, som avgjorde hva prisene på de forskjellige 

treningskortene til Sit skulle være. Dette styret besto av to studenter, to fra NTNU drift og to 

fra Sit idrett. Viktige avgjørelser knyttet til økonomi ble bestemt utenfor Sit sin 

administrasjon. 

Rapporten pekte på ulike utfordringene knyttet til å ta vare på en sterk studentidrettstradisjon 

og samtidig tilrettelegge for en «ny» treningskultur, hvor stadig flere ønsker å trene, men ikke 

gjennom idrettslagenes tradisjonelle organisering av idrettstilbudet. Trenden har vært at en har 

beveget seg fra den organiserte idretten med trening til fastlagte tider til selvorganisert, 

uforpliktende og individuell tilpasset trening. 

Evalueringsrapporten var med som grunnlagsdokument til arbeidsgruppen, som arbeidet med 

en ny organisasjonsmodell for studentidrettstilbudet i Trondheim. 

Den nye organisatoriske modellen ble vedtatt av konsernstyret i 2013, og implementert i 2013 

og 2014. Den nye modellen innebar blant annet at styringsstrukturen ble omlagt, nye 

rettigheter og økonomiske avtaler til studentidrettslag ikke tilknyttet NTNU. I tillegg ble det 

opprettet et studentpolitisk råd i VT, med spesielt ansvar for studentidrett. Rådet består av 

ansatte fra Sit, valgte studentrepresentanter og representanter fra studentidrettslagene. 

Økonomi 

Sit idrett har sin hovedinntekt fra brukerbetaling. En av de viktigste grunnene til at 

brukerbetalingen kan være lavere enn andre kommersielle sentre er utdanningsinstitusjonenes 

fristasjonsbidrag. Avtalen om fristasjon er hjemlet i forskrift om studentsamskipnader § 11 .  

NTNU sitt bidrag i forhold til fristasjon er regnskapsmessig beregnet til om lag 17 millioner. 

Dette er kostnader andre kommersielle aktører ville ha belastet sine kunder. Uten NTNU sitt 

bidrag, så ville treningskontingenten til studentene i Trondheim vært over dobbelt så høy. 

Per 2016 er det 10 samskipnader som har treningstilbud til studentene og avtalene om 

fristasjon og andre økonomiske tilskuddsordninger fra utdanningsinstitusjonene er veldig 

ulikt. I Bergen, så har SiB blant annet et betydelig økonomisk bidrag til driften av 

svømmehall og idrettshaller til studentene. En lignende avtale finnes også for SiO med UIO. 

Fristasjonsavalene og utdanningsinstitusjonenes prioritering av idrett og treninger er de to 

viktigste faktorene, som bidrar til at studentens gode tilgang og lave pris på treningsfasiliteter.  

Utvikling fremover 

Sit planlegger med utvikling av treningstilbudet til studentene i tiden fremover. Både i Gjøvik 

og Ålesund planlegges det med etablering av treningstilbud for studentene. For tiden arbeider 

NTNUI med å avklare formaliteten rundt etablering av idrettstilbud til studentene i Gjøvik og 

Ålesund. En av utfordringene er at NTNUI ikke kan ha lag i seriespill tilknyttet forskjellige 

idrettskretser. En arbeider opp mot idrettssærforbund for å få til løsninger. 
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Nytt idrettstilbud i Elgsetergate 10, vil være et formidabelt idrettsmessig løft for studentene. 

Prosjekteringen er igangsatt og tentativ ferdigstillelse er i 2020-21. 

Konsentrering av campus i området Gløshaugen vil medføre en utfordring for lokaliseringen 

av treningstilbudet studentene har på Dragvoll. I dag har Dragvoll idrettssenter to 

flerbrukshaller, tre squashhaller en mindre gymsal samt saler for spinning og gruppetrening. 

Disse kapasitetene må videreføres i NTNU sitt campusprosjekt.  

Tilgang til haller er essensielt for driften og opprettholdelsen av et sterkt og godt organisert 

studentidrettslag. 

Saksbehandler: Espen Munkvik 
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