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Referat fordelingsmøte svømmehaller 2021 
Tid: 9. desember kl. 18:00 – ca. 20:00 

Sted: Teams 

Deltagere: Se vedlagt deltakerliste med kontaktinfo 

SAKLISTE 

Sak 1 Status og momenter fra kretser 

Kretsene informerte kort om erfaringer, aktivitetsutvikling, nye behov og 

tilbud, utfordringer 2021 

Det er stor pågang på halltid. Innmeldt behov fra kretsene er over dobbelt 

så stort som tilgjengelig kommunal halltid 2021. Hovedutfordringen er 

fortsatt for lav anleggsdekning i Trondheim og for lite tilgang på gunstig 

tid til trening og rekruttering for barn og unge. Covid-19 har naturlig nok 

ført til en god del utfordringer og avlyste stevner og aktiviteter.  

 

Kretser 

 

Vedtak Til info.  

Sak 2 Status og momenter fra TK og anleggene  

- Fortsatt godt samarbeid med idretten i anleggene. Idretten får skryt for å 

være løsningsorientert i den krevende perioden vi er inne i. 

- Kort orientering ble gitt blant annet om framdrift/ budsjett planlegging 

nytt bydelsbasseng øst, utvikling/ tilrettelegging uterom og kaianlegg på 

Østmarknesset, status skolebasseng og rehabilitert tak på garderobebygg 

Kyvannet utført. 

- Omfordeling av rest timer Pirbadet 2020. 

Pirbadet 

Husebybadet 

Kommunen 

 

Idrettsrådet 

Vedtak Til info. 

Se vedtatt omfordeling av rest timer i Pirbadet 2020. 

 

Sak 3 Fordeling av tid i Pirbadet og Husebybadet til den enkelte klubb 

Alle idretter som tildeles tid i Pirbadet og Husebybadet har krav på å få 

tildelt noe gunstig tid på kveldstid i hverdagene for barn/unge og for 

rekruttering. Hvordan kan Pirbadet, kommunen og idretten bidra til at 

dette blir en realitet? Diskusjon 

Alle 

Vedtak Idretten ønsker tildelt konkret rammetid til fordeling i anleggene på 

samme måte som i kommunale idrettshaller og baner.  

Trondheim oppfordres til å jobbe for å endre leieavtalen i Pirbadet. 

Svømmekretsen tar initiativ til et møte med lagene innen svømming, 

triatlon og dykking for å diskutere hvordan dette kan løses på en best 

mulig innen dagens rammetildeling. 

 

Sak 4 Budsjett - økonomi og rammer sesongen 2021 

Timer til fordeling Huseby og Pirbadet er uendret fra 2020 

Gjeldende fordeling/evt ledig tid skolebasseng 2020/21 ble gjennomgått. 

Kommunen foretar fordeling av skolebasseng /basseng Klæbu. 

Kommunen 
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Søknadsfrist er hvert år 1.april og fordeling går direkte idrettslagene.  Se 

gjeldende fordeling i bookingbasen 

Ledig tid i skolebasseng og basseng Klæbu etter at fordelingen er gjort 

kan søkes av lagene og tildeles fortløpende. Send ønske om tid til: 

booking@trondheim.kommune.no    

Vedtak Til info 

Frist for innmelding av ønske tildeling ledig tid skolebasseng er i denne 

runde er 14.des. Kommune og idrettsrådet foretar ved behov prioritering 

av søknader. 

 

Sak 5 Rammetildeling svømmehaller 2021 

Idrettsrådet la fram forslag fordeling rammetid 2021 og føringer for 

uttak/bruk av rammetid. Forslaget ble vedtatt uten endringer 

Idrettsrådet 

Kommunen  

Vedtak Se vedtatt rammefordeling svømmehaller 2021. 

Se begrunnelse og vedtatte føringer for bruk/uttak av rammetid. 

 

Sak 6 Stevner svømmehaller 2021 

Innmeldte stevner ble gjennomgått og godkjent av anleggseiere. 

Idrettsrådet 

Vedtak Se vedlagt oversikt godkjente stevner 2021 

Minner om frist avklaringer direkte med anleggseier innen 1.sept for 

stevner i 2022. 

 

Sak 7 Dato fordelingsmøte 2021 

Det ble fremmet ønske om at fordeling foretas tidligere på høsten for å få 

bedre tid til å avklare detaljer i fordelingen mellom idrettene og inn mot 

anleggseiere. 

 

Vedtak Fordelingsmøte 2022 avholdes mandag 25. okt kl 1800  

Sak 8 Eventuelt  

1. Idrettsrådet ønsker ikke omfordeling av rammetid ved evt kortere 

stenging av anlegg grunnet covid-19.   

2. Idrettsrådet informerte kort om inkluderingsarbeidet i idrettsrådet og 

muligheten for lagene om å søke støtte og hjelp. Se egen IRT 

hjemmeside for info om ordningene: Inkludering IL, støtte medlemmer 

med lav betalingsevne, klubbambassadør og aktivitetsguide.   

Alle 

Vedtak 1. Det iverksettes generelt ikke omfordeling mellom lag og idretter ved 

kortere stenging av enkeltanlegg grunnet covid-19. Det åpnes imidlertid 

for at eliteutøvere kan få muligheten til å flytte anlegg i slike tilfeller.  

2. Til info 

 

Referent 

Bjørn Kilskar 

Idrettsrådet 
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