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Innkalling  

 

Fordelingsmøte svømmehaller 2022 

Tid:   Mandag 25. okt kl 18:00-20:30  

Sted:   Stålgården, Sluppenvegen 17 B (evt teams). Innkalling sendes påmeldte deltakere.  

Inviteres: Trøndelag svømmekrets (på vegne av svømming), Trondheim fridykkerklubb (på vegne av 

dykking), Trøndelag seilkrets (på vegne av seiling), Trondhjems Kajakk-Klubb (på vegne av 

kajakk), Trondheim Triatlon klubb (på vegne av triatlon), NTNUI på vegne av egne grupper, 

Trondheim kommune / bydrift, Trondheim kommune / rådmannen, Husebybadet og Pirbadet 

Innmelding av behov  

Behov halltid til trening /arrangement, innspill til saklista, innspill til kriterier/føringer fordeling rammetid, 

saker til evt og påmelding sendes: ir.trondheim@idrettsforbundet.no. Innen 18. oktober 

Særkretser melder samlet behov for sine idrettslag i Trondheim 

Idrettslag uten særkrets (kajakk, triatlon og dykking) melder behov direkte til idrettsrådet. 

Merk: Planlagte arrangementer skal allerede være avklart direkte med anleggseier innen 1.sept 

FORELØPIG SAKLISTE 

Sak 1 Status og momenter fra kretser 

- erfaringer, aktivitetsutvikling, covid -19 

- nye behov og tilbud, utfordringer 2022 

Kretser 

 

Sak 2 Status og momenter fra TK og anleggene  

- samarbeid med idretten, utfordringer, evt endrede tilbud 2022 

- status planlegging nytt bydelsbasseng øst. 

- status utvikling Østmarknesset, kaianlegg mm 

- status skolebasseng og basseng Klæbu 

Pirbadet 

Husebybadet 

Kommunen 

 

Sak 3 Omfordeling av evt rest timer Pirbadet 2021 

- forventet status uttak pr 31.12 2021 

- beslutte hvordan resttimer skal fordeles  

Idrettsrådet 

Sak 4 Budsjett - økonomi og rammer sesongen 2022 

- timer til fordeling Huseby og Pirbadet er uendret fra 2021 

- status vedr oppfordring fra idretten om å få tildelt konkret rammetid / 

tidspunkter i Pirbadet på samme måte som i kommunale haller og baner. 

Kommunen 

 

Sak 5 Rammetildeling svømmehaller 2022 

- vedta kriterier/føringer for fordeling og bruk av rammetid. Se utsendt 

forslag sammen med innkalling. (uendret fra 2021) 

- IRT legger fram forslag rammetildeling før møtet basert på søknad og 

Idrettsrådet 

Kommunen  
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aktivitetstall 

- vedta rammetildeling svømmehaller 

Sak 6 Gjeldende fordeling skolebasseng/basseng Klæbu 2021-22 

- gjennomgang av gjeldende fordeling/evt ledig tid skolebasseng 2021/22.  

- foreta fordeling av evt ledig tid i bassengene. 

Kommunen 

Idrettsrådet 

Sak 7 Arrangementer 2022 

- gjennomgang av arrangementer som er avklart med anleggseier.  

- behandle evt behov som kretsene ikke har løst før møtet. 

(NB! Kretsenes frist avklaringer direkte med anleggseier er hvert år 1.sept for 

arrangement påfølgende år) 

Idrettsrådet 

 

Sak 8 Dato fordelingsmøte sesongen 2023 

- Forslag: mandag 24 okt 2022 kl 1800 

Idrettsrådet 

Sak 7 Eventuelt  Alle 

 

Vedlegg:  

Aktivitetstall idrettsregistreringen pr 31.12 2020* 

Forslag kriterier / føringer fordeling av rammetid 2022 

Status forbruk Pirbadet pr 15. okt 2021, inkl stipulert bruk ut året* 

Forslag rammetildeling 2022* 

Arrangementsoversikt* 

Vedtatt fordeling skolebasseng og Klæbu svømmehall 2021-2022* 

 

Endelig sakliste og øvrige vedlegg* vil bli gjort tilgjengelige på vår hjemmeside HER når de er klare. 

 

Med hilsen 

IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 

 

 

Anne-Lise Bratsberg /s/     Bjørn Kilskar 

leder styret      daglig leder 

         

 

Kopi: 

Alle klubber som organiserer svømming, dykking, padling, seiling og triatlon i Trondheim. 
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