
 

 
Referat banefordeling Trondheim vinter 2020-2021  

21.sept 1630-1715 

Møtet ble avholdt i Teams 

Deltok: Se vedlagt deltakerliste. 

 

1. Erfaringer fra fjorårets vintersesong 

Brukerne har meget gode erfaringer med anleggene sist vintersesong. NFF ber kommunen 

sjekke opp status på fotballmål på Eberg og Lade. Amerikansk fotball ønsker bedre 

lagringsforhold for utstyr på Lade. 

 

TK og kontrollerer og evt vedlikeholder mål på Eberg og Lade. 

TK tar med seg ønske om bedre lagringsforhold for Lade stor KG-bane, men kan ikke love 

noe utvidet lager. Brukerne må inntil videre sammen forsøke å rydde/organisere seg bedre i 

eksisterende container ved banen.  

 

2. Rammer og drift av anleggene og annen info fra kommunen.  

Generelt samme rammer drift som forrige sesong, dvs: 

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 brøytes man – fre fram til kl 1500. 

Lade KG 4 kan brukes iht sommerfordeling fram til første snøfall. 

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

 

Status eierskap/drift Sørborgen KG i Klæbu.  

TK er i forhandlinger med Klæbu IL om at klubben skal overta anlegget. 

 

Planer 11’er fotballhall i Granåsen. 

Det ble gitt kort info om status planer og prosess. 

 

Midler til utstyr i kommunale anlegg 2020 (utdrag midler til utendørsbaner): 

5 000 kr til nett Spongdal kg 7’er, 10 000 kr til nett/mål Lade 5, 200 000 kr til Pitching mound 

for baseball Lade KG stor bane, 30 000 kr til kameratårn Lade KG stor bane, 35 000 kr til 

kurver bane diskgolf Othilienborg og 30 000 kr til antenner / linjer / nett på Lade 

sandvolleyballbaner. 

 

3. Vedta rammefordeling baner. 

IRT la fram forslag fordeling. 

Framlagt forslag ble vedtatt med følgende justeringer; 

Lade KG stor bane:  

NFF Trøndelag overtok torsdag 1600-1700 og lørdag 0900-1200 fra NTNUI. 

Eberg KG-bane:  

NFF overtok tid avsatt til egenorganisert aktivitet på halv bane mandag kl 1600-1800. 

Se vedlagt vedtatt rammefordeling bane vinter 2020-21. 

Gjelder perioden 1.nov 2019 - 31.mars 2020  

 

Merk: Meld alltid tilbake til TK/bydrift v/ Arild Borge (arild.borge@trondheim.kommune.no 

eller tlf 95288074),  dersom rammetid ikke blir benyttet slik at flomlys blir slått av.  

https://kart.trondheim.kommune.no/kunstgress_vinter/
mailto:arild.borge@trondheim.kommune.no


 

 
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 og at TK/bydrift og IRT informeres 

om dette. 

 

4. Vedta arrangementsliste.  

Se vedlagt vedtatt arrangementsliste bane vinter 2020-2021. 

Endringer i arrangementslista kan kun skje etter dialog med TK/bydrift og de som eier 

rammetiden eller har tildelt anlegget til annet arrangement i samme tidsrom. 

 

5. Evt.  

Petanque ønsker enkelt anlegg for innendørs aktivitet i vinterhalvåret. 

 

Petanque beskriver behovet nærmere som sendes snarest til 

ir.trondheim@idrettsforbundet.no   

 

21.sept 2020 

Bjørn Kilskar / IRT  

Referent 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no

