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REFERAT BANEFORDELING VINTER 2021-2022 

TEAMS 

20. SEPT KL 1630-1800 

DELTAKERE: SE VEDLEGG 

 

SAKLISTE 

Sak 1 Erfaringer fra fjorårets vintersesong 

Idrettene var godt fornøyd med fjorårets vintersesong. Ingen større 

utfordringer for aktivitetene, men de hadde noen generelle innspill ikke bare 

knyttet til vintersesongen 

Alle 

Vedtak Til info. 

TK tar en sjekk av status på utstyr, mål etc på Lade.  Er det behov for flere 

7’er-mål når aktiviteten flyttes fra Eberg til Lade 4. 

TK sjekker/utbedrer nett for landhockey på Eberg. pga problemer med at 

baller går gjennom nettet bak mål mot ny barnehage.  

 

Sak 2 Rammer og drift av anleggene vinter 2021-2022 (1. nov – 31. mars) 

KG-dekke på Eberg er slitt og kan tidligst byttes i 2024. Kommunen har 

derfor besluttet å brøyte Lade 4 istedenfor Eberg kommende sesong. 

Tid fredag og lørdag i Flatåshallen er tatt ut av fordeling. Midlene 

omprioriteres til kjøp av treningstid i andre idrettsanlegg. 

 

Rutiner, drift, brøyting, lys, etc blir slik: 

- Lys slås av 15 min etter rammetid slutt 

- Brøyting i helg kun på forespørsel ifm arrangementer. 

- Lade KG stor bane og Lade 4 brøytes man – fre fram til kl 1500. 

- Oppdatert status brøyting / vedlikehold i anleggene ligger på kommunens 

hjemmeside HER. 

 

Annet fra TK: 

- Neste kommunale kunstgressprosjekt er ombygging av gressbaner på Lade 

til kunstgress. Dette vil skje i tett dialog med cricket og andre aktuelle 

brukere av banene. 

- I løpet av oktober planlegger kommunen politisk sak vedr fotballhall i 

Granåsen – retningsvalg/finansiering/privat eller kommunalt anlegg mm. 

- TK har sendt forslag avtale til Klæbu IL om overtakelse Sørborgen KG-

bane.  

- TK deltar i dialogmøte med NFF 22. sept vedr utfordringer idrettslagene 

møter mht nye miljøkrav for kunstgress.  

TK  
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Vedtak Til info 

Kommunen oppfordres til å vurdere ekstra mundamenter til mål am.fotball 

og rugby på nye KG-baner for å øke fleksibiliteten ved arrangementer / 

kamp. 

 

Sak 3 Vedta banefordeling vinter 2021-2022 

Framlagt forslag rammetildeling ble gjennomgått.  

Følgende endring ble foretatt: Landhockey ble flyttet fra tirsdag til onsdag 

samme tidsramme på Lade 4. 

Idretten ønsker å benytte Eberg KG utover høsten fram til snøen kommer. 

TK / IRT 

Vedtak Se vedlagt vedtatt fordeling. 

Gjeldende sommerfordeling på Eberg KG videreføres fram til snøen legges 

seg på banen. 

 

Sak 4 Vedta arrangementsliste vinter 2021-2022 

Forslag arr.liste ble gjennomgått og mindre justeringer ble gjort. 

TK / IRT  

Vedtak Se vedlagt vedtatt arr.liste. 

Evt endringer skal kun skje i dialog og enighet med idrettene som berøres. 

 

Sak 5 Eventuelt   

- ingen saker 

Alle 
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