
Kriterier fordeling og føringer bruk av rammetid i svømmehall 2022 
Vedtatt møte 25. okt 2021 

Bruk av aktivitetstall 

• Aktivitetstall barn og unge tom 19 år pr 31.12.2020 legges til grunn.  

(se vedl aktivitetsutvikling). 

• Endring av total %-vis andel aktivitet barn og unge tom 19 år for svømming, triatlon 

og dykking legges til grunn for forslag fordeling.  

• Padling og seiling tildeles tid etter skjønn til aktivitet for barn og unge; tilvenning, 

sikkerhetstrening og rekruttering. 

Føringer for bruk av tildelt tid 

• Alle aktiviteter skal innenfor tildelt ramme sikres noe gunstig tid for barn&unge / 

rekruttering.  

• Tildelt treningstid skal prioriteres til rimelig aktivitet for barn&unge.  

• All ren voksenaktivitet skal dekkes av ekstra innkjøpt treningstid. 

Fordeling av timer internt i den enkelte idrett   

• Trøndelag svømmekrets fordeler til sine lag basert på aktivitetstall barn&unge. 

• Trondheim Triatlonklubb og NTNUI blir enige om intern fordeling av treningstid 

basert på aktivitetstall barn&unge. 

• Dykkerklubbene blir enige om intern fordeling av treningstid basert på aktivitetstall 

barn&unge. 

• Trondhjems Kajakklubb organiserer aktivitet for kajakk og skal tilby barn og unge i 

NTNUI og Byneset IL deltakelse i aktiviteten. 

• Trondhjems Seilforening organiserer aktivitet for seiling og skal tilby barn og unge i 

Byneset IL deltakelse i aktiviteten. 

• Det oppfordres til fortsatt samarbeid/deling av treningstid på tvers av klubber og 

særidretter for å utnytte tildelt treningstid best mulig. 

Avtaler om uttak av treningstid i Pirbadet og Husebybadet 

• Svømmekrets tar et koordinerende ansvar i denne dialogen. 

• Husebybadet og Pirbadet sender over tilgjengelig ramme til svømmekretsen 

• Uttak av tid / eksakte treningstidspunkter avtales direkte mellom anleggseier og 

svømmekrets / utpekte representanter for de andre idrettene.  

• Idretter uten særkrets (dykking, triatlon og padling) avklarer internt hvem som skal 

representere idretten i dialog med anleggseiere.  

• Idrettsrådet og repr fra TK/kommunedirektør deltar ved behov i møter med 

anleggseiere. 

• Svømmekretsen sender over detaljfordeling av rammetid til anleggene og 

idrettsrådet når denne er besluttet 


