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Referat fordelingsmøte kommunale utendørs baneanlegg sommer 2021 
14. jan kl 2000-2140 

Deltakere: Se vedlagt liste 

SAKLISTE 

Sak 1 Status og momenter fra kretser 

Erfaringer 2020, aktivitetsutvikling, nye behov og tilbud, utfordringer 2021. 

 

Friidrett 

Positiv sesong. God utendørssesong. Klart å opprettholdte god aktivitet, noe 

økning i konkurranser i nye stevnekonsepter tilpasset situasjonen. 

Innendørssesongen amputert. 

Landhockey 

Har hatt ett aktivt lag som ble nedlagt 2018/19. Nye ildsjeler ønsker å komme 

i gang med lag blant unger i Internasjonal skole på Festningen. Har benyttet 

skolens ballbinge, men ønsker over på stor bane f.o.m sommeren 2021. 

Rugby 

Svært amputert sesong og ingen kamper ble spilt i 2020. Planlegger fram mot 

ny sesong. 

Amerikansk fotball 

Ingen kampaktivitet i 2020. Godt oppmøte på trening uten kontakt. Legger 

plan om aktivitet som normalt kommende sesong. Plan om å få i gang U-17 

lag igjen. 

Cricket 

Kun ett av tre lag gjennomførte kamper i serie 2020. Treninger og lokale 

turneringer ble gjennomført. Turnering for kvinner ble også gjennomført. 

Håper tre klubber deltar i nasjonal serie 2021. 

Tennis 

Innendørs sesong ble avlyst. God sesong utendørs i både tennis og padel, Stor 

vekst i aktivitet for begge grener. Utendørs turneringer gjennomført. Må 

planlegge med økt banekapasitet.   

Fotball 

Vårsesong ble avlyst, men fikk gjennomført full høstsesong for barn og unge 

Bekymret for voksenaktivitet. Tung start nå og spent på påmelding til serie 

med frist 25.jan. 

Baseball 

Svært amputert utendørssesong, også redusert aktivitet innendørs. 

Volley  

God senioraktivitet. NC-turnering gjennomført på Lade, kamper i sentrum 

avlyst. Håper å få bedre aktivitet for barn og unge 2021. Planlegger med 

turnering i sentrum 2021. 

Alle 
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Bedrift 

Svært mye berørt i all sin innendørs aktivitet etter mars 2020. Orientering, 

friidrett og terrengløp gjennomført. Prøver ut digitale gruppetimer og 

planlegger 10 på topp, ski på topp (ny) og idrettsfestival sommer på Lade (ny) 

NTNUI 

God rekruttering til treningsaktivitet, har gått av seg selv. Kamper og 

turneringer avlyst 

Frisbee og petaque 

Ikke tilstede 

 Til info  

Sak 2 Generelt om anleggssituasjonen og økonomi  

Tilgjengelig ramme sommer 2021: 

Kommunal leie i Flatåsen fotballhall til fordeling, ellers ingen endring 

Pågående/planlagte prosjekter kommunale baner: 

Ingen prosjekter på gang 

Status avtale eierskap / drift Sørborgen KG-bane Klæbu: 

Uendret. Klæbu disponerer anlegget fram til sommeren, deretter plan om at 

Klæbu overtar eierskapet videre. 

Avtale med RBK om leie av tid på Koteng Arena 

Avtale på plass 9t/uke. Se vedlegg 

Planer for konserter i Lade idrettspark 

Erstatning for konsertarena i Granåsen i utbyggingsperioden der. Det blir 

ingen konserter i anlegget i 2021, men planlegges med dette i 2022-23. 

Kombihall Trygg/Lade i Lade idrettspark. 

Idrettshall og fotballhall KG mm, Planlagt oppstart i august 2021. En del 

gjenstår i avklaring med TK. Bygges på grusbane i nord-østre del av anlegget 

og berører ikke øvrige baner som er i fordeling i anlegget ut over mye 

anleggstrafikk i byggeperioden. 

Andre tiltak /aktiviteter knyttet til anlegg  

Ingen spesielle prosjekt på gang som vil berøre aktiviteten. 

Faste driftsavtaler kommunale anlegg pr jan 2020 

Se vedlagt oversikt 

TK  

 Til info 

TK sørger for å rydde / sette i stand basketbane i Lade idrettspark for 

egenorganisert aktivitet. 

 

Sak 3 Vedta banefordeling sommer 2021 

- baner uten faste driftsavtaler 

TK / IRT 
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 Se vedtatt fordeling del 1 og del 2. 

- Tennis innkaller TK og IRT til eget møte for å diskutere og lande 

detaljfordeling / bruk / rutiner i tennisanlegget på Lade. 

- NFF Trøndelag avklarer med RBK-kvinner bruken av tildelte timer på 

Koteng Arena og melder dette tilbake til IRT og TK. 

- Frisbee tildeles en trening på 1,5t på Lade kunstgress stor bane. De går selv 

i dialog med NTNUI og NFF Trøndelag for å avtale eksakt tidspunkt og 

hvilket areal de trenger. Kan være aktuelt å dele bane med andre. Konklusjon 

meldes tilbake til IRT. 

- Landhockey tildeles ei økt på Eberg kunstgress. Fotball overtar dersom 

denne ikke blir benyttet hele / deler av perioden. 

 

Sak 4 Vedta arrangementsliste sommer 2021 

- Gjennomgang av innmeldte arrangementer – behandle evt kollisjoner som 

kretsene ikke har løst før møtet.  

Det mangler fortsatt en god del idretter i lista blant annet på grunn av den 

spesielle situasjonen med stor usikkerhet. 

TK / IRT  

 Se foreløpig arr.liste etter møtet. 

Særidretter tar med lista tilbake til sine forbund med mål om at nasjonal serie 

/ arrangementer tilpasses foreløpig liste. 

Alle melder inn sitt (justerte) behov til TK bydrift v/ Iselin 

iselin.ra@trondheim.kommune.no så snart dette er klart. 

TK bearbeider i dialog med kretsene og sender ut endelig liste så snart den er 

klar. TK/bydrift innkaller ved behov til eget møte 

 

Sak 5 Fordelingsmøte baner vinter 2020/21 

- Fastsette dato fordelingsmøte.  

TK/IRT 

 Møte avholdes mandag 20.sept kl 1630  

Sak 6 Eventuelt   

Ingen saker 

Alle 

 

Vedlegg (ligger på IRT hjemmeside HER) 

Vedtatt fordeling del 1 og del 2 

Foreløpig arrangementsliste 

Avtale leie Koteng Arena, RBK kvinner – TK 

Faste driftsavtaler kommunale anlegg pr jan 2021 

Referent 

Bjørn Kilskar 

Idrettsrådet i Trondheim   
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