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BF-MØTE TRONDHEIM SOMMER 2020 

Stålgården, Sluppenvegen 17B 

13.jan 2020 kl 1730 -1900 

Deltakere: Se vedl deltakerliste 

Referent: Bjørn Kilskar / IRT 

1 Status og momenter fra kretser 

Kretsene orienterte kort om erfaringer 2019, aktivitetsutvikling, nye 

behov og tilbud, utfordringer 2020.  

Avdekket behov i Ladeanlegget: 

- Kameratårn, bedre tribunefasiliteter og lager Am.fotball. 

- Klubbhusfasiliteter tennis. 

- Baseballmatte. NTNUI sin matte er utslitt. 

- Sikkerhetsnett baseball mot Ringve. 

- Treningsbur/binge for baseball og cricket. 

- Mål for rugby på gressbane for kampavvikling etter ønske fra 

Rugbyforbundet. 

 

Andre behov: 

- Kastfasiliteter bedriftsidretten slegge/diskos/kule på eksiterende 

grusbaner? 

- Bru / overgang over friidrettsbane Dalgård? Tilsvarende som på 

Leangen kunstisbane for å unngå konflikt og farlige situasjoner mellom 

aktiviteter. 

Alle 

Vedtak/

oppfølg 

Til info 

- Generelt vedr behov / innkjøp utstyr: TK iverksetter utlysning behov 

utstyr kommunale anlegg. Sendes særkretser med kopi til alle klubber.  

IRT utarbeider prioritert innstilling til TK. 

- Dalgård: TK og kretser må jobbe med skilting og info ut til lag for å 

redusere konflikter mellom fotball og friidrett. 

- TK følger opp behov for gjerde for baseball mot Ringve. 

- TK følger opp tidspunkt for slukking av lys Lade. Lys slukkes kl 2200, 

skal være lys til 2215 som tidligere avklart. 

- TK sammen med friidrett følger opp innspill om å se på muligheten for å 

etablere kastanlegg for slegge/kule/diskos på kommunal(e) grusbane(r) 

som del av prosjekt oppgradering av grusbaner. 
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2 Generelt om anleggssituasjonen og økonomi  

Tilgjengelig ramme sommer 2020 er uendret. 

 

Sørborgen KG-bane Klæbu.  

> Gjeldende fordeling til Klæbu IL går fram til sommeren 2020. 

> Innspill gitt fra IRT og NFF Trøndelag ang videre drift. 

> TK har møte Klæbu IL 14.jan for å drøfte saken.  

 

Ladeanlegget 

> Utbedring pitch mm på cricketanlegg Lade tas til sommeren 

> Hallprosjekt Trygg/Lade; fotballhall, flerbrukshall, flere garderober for 

hele anlegget. Oppstart 2021 

> Brukerforum Lade etableres. Innkalling til møte 13.mars kommer. 

> TK garderobeleie i Autonicahallen 2021. Prioritert til bortelag.  

> Foreløpig ingen plan for etablering av felles treningsbur/binge for 

baseball og cricket. 

 

Faste driftsavtaler kommunale anlegg pr jan 2020 

Se vedl oversikt avtaler som viser hvilke klubber som drifter de ulike 

anleggene. 

TK  

Vedtak/

oppfølg 

Til info 

 

 

3 Vedta banefordeling sommer 2020 

- baner uten faste driftsavtaler 

- Ekstra: Flatås idrettshall 

TK / IRT 

 

Vedtak/

oppfølg 

Se vedl vedtatt rammetid bane sommer 2020, del 1 og del 2. 

Se vedl vedtatt rammetid Flatås fotballhall 20-aug – 31.okt 

 

4 Vedta arrangementsliste sommer 2020 

- Gjennomgang av innmeldte arrangementer – behandle evt kollisjoner 

som kretsene ikke har løst før møtet.  

TK / IRT  

Vedtak/

oppfølg 

TK oppdaterer/sluttfører arbeidet etter gjennomgang og innspill i møtet.  

Se vedtatt arrangementsliste 2020. 

 

Særkrets / lag må være nøye med snarest mulig varsel når aktivitet / 

arrangementer utgår. Meldes TKv/ Iselin Ra 

iselin.ra@trondheim.kommune.no som oppdaterer i TK booking. 
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5 Fordelingsmøte baner vinter 2020/21 

- Fastsette dato fordelingsmøte.  

TK/IRT 

Vedtak/

oppfølg 

Møtet avholdes mandag 21.sept kl 1630  

6 Eventuelt  - intet Alle 

 

Vedlegg: 

Vedtatt rammetid bane sommer 2020 – del 1. 

Vedtatt rammetid bane sommer 2020 – del 2. 

Vedtatt arrangemenstliste sommer bane 2020. 

Oversikt faste driftsavtaler baner    
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