
 

 
Referat banefordeling Trondheim vinter 2019-2020  

Idrettens Hus 30.sept kl 1600-1700 

Deltok: Se vedlagt deltakerliste. 

 

1. Erfaringer fra fjorårets vintersesong 

Erfaringene med anleggene er meget gode. Det er fortsatt noe problem med lys på Lade, TK 

jobber med saken. NFF ber kommunen sjekke opp status på fotballmål Eberg. TK minner om 

at alle må melde fra dersom treningstid ikke benyttes. Amerikansk fotball trenger frostfritt 

lager til utstyr. 

 

TK utbedrer lys Lade 

TK og kontrollerer/vedlikeholder mål på Eberg. 

TK sjekker mulighet for lagring for Am.fotball (og andre) i nytt TK driftsbygg på Lade.  

Viktig: Alle brukere melder dersom rammetid ikke blir benyttet. Hvis rammetiden ikke 

benyttes fast skal denne avgis til andre brukere. Eier av rammetid har ansvar for å at tiden 

blir omfordelt andre snarest mulig. 

 

2. Rammer og drift av anleggene.   

Lys slås av 15 min etter rammetid slutt på begge anlegg. 

Brøyting i helg kun på forespørsel ifm arrangementer. 

Eberg kunstgress brøytes man-fre kl 0800. 

Lade KG stor bane brøtes man – fre fram til kl 1500.  

Oppdatert status brøyting / vedlikehold i anleggene ligger på kommunens hjemmeside HER 

 

3. Vedta rammefordeling baner. 

Se vedlagt vedtatt rammefordeling bane vinter 2019-20. 

Gjelder perioden 1.nov 2019 - 31.mars 2020  

(Etterskrift: Oppstart Eberg fotball lørdag og søndag er etter BF-møtet framskyndet til kl 

0900) 

 

4. Vedta arrangementsliste.  

Se vedlagt vedtatt arrangementsliste bane vinter 2019-20. 

Endringer i arrangementslista kan kun skje etter dialog med de som eier rammetiden / har 

tildelt anlegget til annet arrangement i kollisjon. 

 

5. Evt.  

a. Omfordeling av treningstid oktober 2019 (sommerfordeling) 

NTNUI overtar følgende tider på Lade kunstgress stor: Man kl 1800-2200 og onsdag kl 1700-

1830. 

 

b. Info om rammetid i Flatåsen fotballhall. 

NFF er allerede i annen fordeling tildelt 12t/uke i Flatåsen fotballhall 20.aug – 20.juni. 

Idretten ønsker flere og senere tider på kveld og kun leie i vintersesong. TK jobber med å 

endre på tidspunkter for leie. 

 

30.sept 2019 

Bjørn Kilskar / IRT  

Referent 

https://kart.trondheim.kommune.no/kunstgress_vinter/

