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SØKNAD OM GLATTKJØRINGSKURS FOR DAMER PÅ LOSNA ISBANE SØKER: BRITT-IREN 
BJERKESTUEN 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om glattkjøringskurs for damer på Losna Isbane, mail av 26. januar 2017 fra Britt 
Iren Bjerkestuen 
 
Sammendrag: 
Britt-Iren Bjerkestuen søker om å arrangere damenes dag på Losna Isbane søndag 26. februar 

2017. Arrangementet vil være for påmeldte damer som i trygge omgivelser ønsker å lære å 

beherske bilen bedre på vinterføre. Etter reguleringsbestemmelsene om åpningstider for 

Losna Isbane skal det ikke være kjøring på søndager, men det kan gis dispensasjon fra tidene 

til spesielle arrangementer, etter egen søknad.  

Etter rådmannens vurdering er det positivt at det arrangeres egen dag for damer på Losna 

Isbane. Rådmannen mener at dette arrangementet ikke vil representere vesentlig støy, 

sjenanse eller ulempe for omgivelsene, og foreslår med hjemmel i pkt 2.5 i 

reguleringsbestemmelsene for Losna Isbane at det gis dispensasjon for å arrangere 

glattkjøringskurs for damer søndag 26. februar 2017, kl 12.00 – 15.00. 

 
Saksutredning: 
Britt-Iren Bjerkestuen søker om å arrangere damenes dag på Losna Isbane søndag 26. februar 

2017. Arrangementet vil være for påmeldte damer som i trygge omgivelser ønsker å lære å 

beherske bilen bedre på vinterføre.  

Grunnen til at man ønsker å arrangere dette på en søndag, og ha en egen dag for damer, er 

fordi man har fått tilbakemelding om at mange damer kvier seg for å kjøre på lørdager, da det 

kan det være opp til 100 biler på isbana, samtidig som tempoet er høyt og det kan føles 

sjenerende å kjøre sakte. 

 

Under arrangementet blir det kun kjørt med registrerte kjøretøy som er EU godkjent. Det blir 

foretatt støymåling. I tillegg dreier dette seg stort sett om standard kone-biler som ikke bråker 

mye og det blir kjørt med lavt turtall. 

 

Kjøringen vil foregå mellom kl 12.00 og 15.00. 

 

Bruk og drift av Losna Isbane er regulert gjennom Reguleringsbestemmelser for Losna 

Isbane,  vedtatt Kommunestyret 02.09.2010, samt etter Bruks- og Driftsinstruks for Losna 

Isbane, datert 15.12.2010. 

I reguleringsbestemmelsene pkt 2.4 er det oppgitt følgende åpningstider for isbanen: 

Lørdager kl 12.00 – 18.00, 3 kvelder i uka kl 18.00 – 21.00 (hverdager), og dagtid 10 dager 



(hverdager) kl 10.00 – 16.00 for øvelseskjøring for utrykningskjøretøy. Banen kan brukes 

f.o.m.  3. januar  t.o.m. 15. mars. 

Etter pkt 2.5 kan det gis dispensasjon fra tidene til spesielle arrangementer, etter egen 

søknad.  

Det er tidligere gitt dispensasjon fra tidsbestemmelsene for ulike arrangementer. 

 
Vurdering: 
Etter rådmannens vurdering er det positivt at det arrangeres egen dag for damer på Losna 

Isbane. I forhold til trafikksikkerhet er det viktig å holde kunnskapen om kjøring på 

vinterføre ved like. Det er også viktig at dette skjer i trygge omgivelser og at kjøringen kan 

tilpasses eget ferdighetsnivå.  

I år kom man sent i gang med kjøring på Losna Isbane pga at det har vært lite snø, noe som 

er viktig for sikkerheten på bana.  Det er derfor veldig stor pågang av kjørere innenfor vanlig 

åpningstid.  

Kjøringen vil foregå innen et begrenset tidspunkt, fra kl 12.00 – 15.00, samtidig som det vil 

bli brukt vanlige biler. Rådmannen mener derfor at dette arrangementet ikke vil representere 

vesentlig støy, sjenanse eller ulempe for omgivelsene.  

Rådmannen foreslår med hjemmel i pkt 2.5 i reguleringsbestemmelsene for Losna Isbane at 

det gis dispensasjon for å arrangere glattkjøringskurs for damer på Losna Isbane søndag 26. 

februar 2017, kl 12.00 – 15.00. 

 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pkt 2.5 i reguleringsbestemmelsene for Losna Isbane gis det dispensasjon for 

å arrangere glattkjøringskurs for damer på Losna Isbane søndag 26. februar 2017, kl 12.00 – 

15.00. 

 

Det settes som vilkår for tillatelsen at arrangementet gjennomføres iht 

reguleringsbestemmelser og bruks- og driftsinstruks for Losna Isbane. 

 
 
 
 
Eli Eriksrud Sigbjørn Strand 
Konstituert rådmann 


