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Møte 25. okt 2021 

Tilgjengelig kommunal rammetid til fordeling 

• Rammetiden er uendret fra 2021, dvs totalt ca 2 500t. 

Innmeldt behov  

• Se vedlagt kopi av innmeldt behov fra alle idretter. 

Bruk av aktivitetstall 

• Aktivitetstall barn og unge tom 19 år pr 31.12.2020 legges til grunn. 

• Endring av total %-vis andel aktivitet barn og unge tom 19 år for svømming, triatlon 

og dykking er lagt til grunn for forslag fordeling. (se vedl aktivitetsutvikling). 

• Padling og seiling foreslås som tidligere tildeling av tid etter skjønn til aktivitet for 

barn og unge; tilvenning, sikkerhetstrening og rekruttering. 

Momenter vektlagt i forslag fordeling 

• Dykking har hatt den forholdsmessige største økning med 53 aktive siste år, triatlon 

har økt med 11 aktive og svømming har økt med 59 aktive. 

• Endring %-vis andel av total aktivitet barn og unge:  

- Svømming reduksjon ca – 1,60 % 

- Dykking økning ca 1,35 % 

- Triatlon økning ca 0,3 % 

• Svømming har ca 236 aktive barn og unge i Klæbu IL og Trygg/Lade som får dekket 

sitt behov kun i hhv svømmehall i Klæbu og skolebasseng. 

• Stor underdekning på treningstid for alle idretter og ingen økt ramme gjør det 

utfordrende å foreta endring i tildeling. 

Forslag tildeling  

Svømming, dykking og triatlon har alle nå en positiv utvikling i aktivitetstall for barn- og 

unge, dette til tross for at det er stor underdekning i forhold til behov for treningstid. Tildelt 

treningstid i 2021 viser at dette likevel gav rom for noe rekruttering.  Padling og seiling har 

behov for noe tid til tilvenning- og sikkerhetstrening som tidligere år.  

 

Siden total rammetid fra 2022 ikke økes, innstiller idrettsrådet på videreføring av samme 

rammetildeling som i 2021. Denne tildelingen gir fortsatt svømming en god del lavere 

tildeling enn aktivitetstall tilsier, men svømming har fordel av fleksibiliteten en stor ramme 

gir og har flere store og ressurssterke klubber. To av svømmeklubbene får også dekket sitt 

behov i skolebasseng / Klæbu svømmehall.  

Arrangementer 2022 

• Se vedlagt innmeldte arrangementer 2022. 

• Det forutsettes at arrangør allerede har avklart disse direkte med anleggseier. 


