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Innkalling  

Fordelingsmøte kommunale utendørs baneanlegg sommer 2021 

 
Torsdag 14. januar kl 20.00-21.30 

Sted: Teams (lenke sendes ut senere) 

Innkalles: Alle særkretser og aktiviteter uten særkrets med primæraktivitet på utendørs baneanlegg 

i Trondheim, baneutvalget NTNUI, Trondheim kommune/IF og Trondheim bydrift. 

Frist 10.jan - innmelding av behov, saker og påmelding til møtet. 

➢ Fordeling sommer 2020 benyttes som utgangspunkt  

➢ Alle idretter som trenger rammetid, må meld inn endret behov 2021 eller bekrefte samme 

behov som i 2020. 

➢ Særkretser og Cricketforum Trøndelag melder samlet behov for sin aktivitet i Trondheim 

➢ Idrettslag/ aktiviteter uten særkrets melder sitt behov direkte. 

➢ TK melder behov for bane til utsatte grupper. 

➢ TK og særkretser melder forslag / behov «åpen bane» til egenorganisert aktivitet. 

Behov rammetid, evt innspill saker og påmelding sendes: ir.trondheim@idrettsforbundet.no 

Behov anlegg til arrangement sendes på vedl mal til: iselin.ra@trondheim.kommune.no   

 

FORELØPIG SAKLISTE 

Sak 1 Status og momenter fra kretser 

- Erfaringer 2020, aktivitetsutvikling, nye behov og tilbud, utfordringer 2021. 

- Oppstart aktivitet for landhockey igjen. 

Alle 

Sak 2 Generelt om anleggssituasjonen og økonomi  

- Tilgjengelig ramme sommer 2021  

- Pågående/planlagte prosjekter kommunale baner. 

- Evt andre tiltak på anlegg som påvirker aktiviteten og bruk av anlegg i 2021 

– Status avtale eierskap / drift KG-bane Klæbu 

- Info om faste driftsavtaler kommunale anlegg pr jan 2020 

- Evt 

TK  

Sak 3 Vedta banefordeling sommer 2021 

- baner uten faste driftsavtaler 

TK / IRT 

Sak 4 Vedta arrangementsliste sommer 2021 

- Gjennomgang av innmeldte arrangementer – behandle evt kollisjoner som 

kretsene ikke har løst før møtet.  

TK / IRT  
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Sak 5 Fordelingsmøte baner vinter 2020/21 

- Fastsette dato fordelingsmøte. Forslag mandag 20.sept kl 1630 

TK/IRT 

Sak 6 Eventuelt   

 

Alle 

 

Generelle prosedyrer for fordeling baner, sakspapirer til fordelingsmøte sommer 2021 og vedtatt 

fordelingen for sommer 2020 finner dere vår hjemmeside: Banefordeling   

 

Vedlegg (Vil bli lagt ut på vår hjemmeside før møtet) 

Mal innmelding av arrangementer sommer 2021 

Forslag fordeling baner uten driftsavtaler 2021 

Forslag arrangementsliste sommer 2021 

Gjeldende driftsavtaler idrettsanlegg pr jan 2021 

Aktivitetstall kretser pr 31.12.19 

Kopi: Alle idrettslag i Trondheim 

 

Bjørn Kilskar 

Idrettsrådet i Trondheim 
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