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Steinkjerhallen AS - mulighetenes 
arena

1

Aktivitet - glede - samspill. Dette er 
kjerneverdiene for driften av Steinkjerhal-
len As og skal gjenspeiles i all aktivitet. 

Steinkjerhallen AS´ formål er å bygge og drive 
idrettsanlegg på Guldbergaunet til bruk for 
Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fyl-
keskommune, og som regional trenings- og 
konkurransearena for idrett. 

Steinkjerhallen slik den står i dag, har 3 hånd-
ballbaner, friidrettshall, gymsal, turnhall og 
garderober. 
I tillegg til disse lokalene, består Steinkjer-
hallen også av arealer som er leid ut til op-
plærings- og næringsvirksomhet.  

Steinkjerhallen AS skal fortsette arbeidet med 
å bli det naturlige førstevalget både for hverd-
agsaktivitet og større arrangement for

idretten, frivilligheten og næringslivet. 
I tillegg skal Steinkjerhallen AS fortsatt være 
en profesjonell utleier. 

Steinkjerhallen AS skal jobbe for at hallen blir 
det naturlige møtepunktet for folk før, under 
og etter trening. Det skal arbeides for å få 
flere foreldre og foresatte til å bli igjen i hallen 
den tiden barna er på trening.

Foreldre og foresatte skal oppmuntres til å ta 
større del i treningene til barna eller til å be-
nytte tiden til å trene selv. Samtidig som dette 
gjør at de som bor i regionen blir bedre kjent 
med Steinkjerhallen, vil det være et viktig 
bidrag til folkehelsen. 

Steinkjerhallen AS vil se på ulike tiltak for 
å øke trivselen i hallen, blant annet når det 
gjelder servering og løsninger for steder å sitte 
nærmere treningsflatene i idrettshallen. 



Økt aktivitet 
Steinkjerhallen AS drives som aksjeselskap 
og er eid av Steinkjer kommune (60%) og 
Nord-Trøndelag fylkeskommune (40%).
Eierne har forventinger om at Steinkjerhallen 
AS skal drives i økonomisk balanse. For å op-
pfylle disse forventningene, må Steinkjerhallen 
AS øke aktiviteten, fortette arealene og øke 
næringsutleien, for slik å forbedre inntjenin-
gen. Dette skal både gjøres ved å få flere lag 
og foreninger til å leie tid i hallen, og ved selv 
å initiere aktiviteter i hallen. 
Friidrettshallen og garderobene i Steinkjerhal-
len har universell utforming. Dette muliggjør at 
funksjonshemmede kan delta i idrett og aktivi-
teter i hallen. Steinkjerhallen AS skal arbeide 
for å gjøre dette bedre kjent i idretts-Norge. 

Som et ledd i Steinkjer kommunes arbeid med 
folkehelse, forebygging og sosial inkludering 
for alle, skal Steinkjerhallen - sammen med 
de andre aktørene på Guldbergaunet - være 
en arena både for organisert og uorganisert 
idrett. Målet er å skape økt aktivitet og å gjøre 
Steinkjerhallen til en viktig sosial arena for folk 
som er bosatt på Innherred.  

Økt kjennskap og omdømme
Steinkjerhallen AS skal fortsette å jobbe for at 
alle som kommer inn i lokalene, skal føle seg 
godt tatt i mot og velkomne. Alle ansatte har 
et spesielt ansvar for å være vertskap for både 
besøkende og leietakere. I dette ligger at de 
ansatte er imøtekommende, løsningsorienter-
te og tilgjengelige. Dialogen med leietakerne i 
næringsdelen skal først og fremst foregå mel-
lom de ansatte i Steinkjerhallen AS og ledelsen 
i selskapene som leier areal. 

Steinkjerhallen AS skal kontinuerlig jobbe 
med å bygge omdømme blant alt fra eiere og 
leietakere til brukere og almenheten. Dette in-
nebærer blant annet å jobbe med å synliggjøre 
Steinkjerhallen AS som en samfunnsaktør.

Drift, vedlikehold og videreutvikling
Anleggene Steinkjerhallen AS har ansvaret 
for, skal tilfredsstille kvalitetskrav som er 
beskrevet i lover og forskrifter. Dette fordrer at 
Steinkjerhallen skal driftes og vedlikeholdes på 
en forsvarlig og effektiv måte. 

På samme tid skal vi evne å drive en kontinu-
erlig utvikling av hallen. Utviklingen skal både 
skje i samarbeid med eiere og leietakere. 

Anleggene Steinkjerhallen AS har ansvaret 
for, skal tilfredsstille kvalitetskrav som er 
beskrevet i lover og forskrifter. Dette fordrer at 
Steinkjerhallen skal driftes og vedlikeholdes på 
en forsvarlig og effektiv måte. På samme tid 
skal vi evne å drive en kontinuerlig utvikling 
av hallen. Utviklingen skal både skje i samar-
beid med eiere og leietakere. Det skal være 
enkelt å komme i kontakt med Steinkjerhallen 
AS. Steinkjerhallen AS skal være lydhør over-
for brukernes tilbakemeldinger og ønsker, og 
samtidig være gode på tilrettelegging. 
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Veien videre
Steinkjerhallen har en infrastruktur for skole, 
idrett og næringsvirksomhet, og skal videre-
utvikle dette slik at det kan bli den mest et-
tertraktede arenaen for idrettsarrangement og 
andre større arrangement i Trøndelag.

Steinkjerhallen AS skal evne å ta innover seg 
strukturendringene i regionen, for eksempel 
sammenslåingen til ett Trøndelag. Siden ett 
av formålene med Steinkjerhallen er å være 
en regional trening- og konkurransearena for 
idrett, skal Steinkjerhallen være mulighetenes 
arena for flere idretter som har utøvere som 
bor i regionen. 

Steinkjer har betydelig kompetanse og erfaring 
som arrangementsby, og Steinkjerhallen AS og 
de andre aktørene på Guldbergaunet har en 
nøkkelrolle som arenaer for å trekke publikum 
til byen og gi dem en positiv opplevelse. Stein-
kjerhallen AS skal jobbe for å få store arran-
gement til byen og få gjennomført dem på en 
best mulig måte i samspill med andre aktører. 
Dette gjelder både idrettsarrangement og an-
dre arrangement. 

Steinkjerhallen skal også i årene som kommer 
være mulighetenes arena.
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