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Særkretser/regioner i Trøndelag  

Særforbund uten krets- eller regionledd Trøndelag  

Trondheim 20. sept 2022 

 

 

Idrettens prioriteringsliste idrettsanlegg i Trondheim 2023-2024, innspill fra særkretser og 

særforbund. 

 

Idrettsrådet i Trondheim(IRT) starter nå den årlige oppdateringen av idrettens prioriteringsliste iht 

vedtak på vårt årsmøte 9. mai 2022. IRT ber om innspill fra særidrettene ved:  

• Særkretser/regioner i Trøndelag. 

• Særforbund uten krets- eller regionledd i Trøndelag. 

Idrettens prioriteringsliste er et meget viktig innspill inn mot kommunens planlegging og 

investeringer i idrettsanlegg. Denne rullering vil være innspill til rådmannens arbeid med 

kommunens investeringsbudsjett for 2024.  

IRT presiserer: 

• Særkrets / forbund skal informere sine idrettslag om igangsatt prosess og innhente 

nødvendige innspill fra disse som grunnlag for å beslutte særidrettens samlede innspill. 

• Innspill som kommer direkte fra klubb, vil bli returnert med henvisning om å ta kontakt med 

særkrets/region/særforbund. 

• Det er kun gjennom innspillene i denne runde at særidrettene kan påvirke den offisielle 

PRIOR-lista fra idretten 2023-2024.  

 

Retningslinjer for innspill: 

• Særidretter med aktive innspill/anlegg i gjeldende PRIOR-liste/andre anleggsbehov rangert 

liste/andre anleggsbehov urangert alfabetisk liste 2022-2023 har fått «sine» anleggsbehov lagt 

inn i vedlagte skjema. * 

• Alle behov for nye idrettsanlegg skal tas med i innspillet, selv om de er meldt inn tidligere. 

• Innspillene fra særkrets/særforbund skal rangeres i prioritets rekkefølge 1-2-3…  

• Ingen anlegg skal gis samme prioritet i innspillet. 

• Alle kolonner i vedlegget (bortsett fra kolonne A), skal oppdateres.  

• Dersom et eksisterende anlegg i listen ikke lenger er aktuelt så skal dette kommenteres i 

innspillet.  

• Alle særidretter bør i arbeidet med sitt innspill gå gjennom hele PRIOR-lista 2022-2023. 

Dette for å avdekke om egne anleggsbehov i lista er falt ut av vedlagt skjema. Like viktig er 

en vurdering om mulig samlokalisering / sambruk med andre idretters behov som ligger inne. 

• Behov for rehabilitering/oppgradering av eksisterende anlegg skal ikke tas med i innspillet. 

• Behov for etablering av nærmiljøanlegg skal ikke tas med i innspillet. ** 
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• Vedlagt skjema kan inneholder anlegg som er finansiert / i ferd med å realiseres. Disse er 

merket «pågår» og vil bli liggende med samme status inntil de er realisert. 

 

Gjeldende lister 2022-2023 og info om prosessen finner dere også på vår hjemmeside HER. 

 

**Merk at gjeldende PRIOR-liste kun inneholder 10 prioriteter. Det er i tillegg to lister med «andre 

anleggsbehov», den ene rangert med nr 11-35 og den andre alfabetisk og urangert.  

 

** Nærmiljøanlegg skal iht bestemmelser for spillemidler ikke benyttes til organisert aktivitet. 

Innspill / forslag nærmiljøanlegg meldes direkte til Trondheim kommune/Enhet for idrett og 

friluftsliv (IF) på epost idrett-friluftsliv.postmottak@trondheim.kommune.no. 

 

Vedlagte skjema oppdateres og returneres i Excel-format til IR.Trondheim@idrettsforbundet.no 

innen 1. november. NB! Skriv kort! 

 

 

 

Med hilsen 

IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 

 

 

 

 

Anne-Lise Bratsberg /s/       Bjørn Kilskar 

leder styret          daglig leder 

 

 

           

         

Vedlegg  

1. Kriterier prioritering anleggsbehov 2022-2024 (Vedtak årsmøte IRT 9. mai 2022) 

2. Gjeldende prioritetsliste anlegg Trondheim 2022-2023 

3. Andre anleggsbehov - rangert liste anlegg Trondheim 2022-2023 

4. Andre anleggsbehov – urangert alfabetisk liste anlegg Trondheim 2022-2023 

5. Skjema for innspill fra særkrets 2022 

 

Kopi: 

Særforbund med kretsledd/region i Trøndelag  

Trøndelag idrettskrets (uten vedl 5) 

Idrettslag i Trondheim (uten vedl 5) 

Trondheim kommune / Enhet for idrett og friluftsliv (uten vedl 5)  
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