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Styret i Idrettsrådet i Trondheim  

TK/IF v/ Knut Kvaran 

TRIK v/ Ståle Vaag 

 

Kopi:  

TK/rådmannen v/Ola B Rise 

TK/IF v/ Rune Sandøy, Jorid Ferner, Mona Rise, Marius W Austeen, Roald Nyborg, Helge Grenne, 

Mona Åsgård og Cathrine Jystad 

Trondheim bydrift v/Roger Hagestuen og Hanne Arnesen 

TRIK v/ Kjell Bjarne Helland 

Trondheim 12. april 2021 

REFERAT STYREMØTE NR 3/2021 

ONSDAG 17. MARS KL 19.30 – 22.10 

STED: TEAMS  

DELTOK: Anne-Lise Bratsberg, Margit Herje Bergrem, Per Ivar Moe, Tryggve Duun, Bård 

Bredesen, Ida Sofie Johansen, Åse Jakobsen, Even Myhre, Erlend Skårsmoen,  

TK: Knut Kvaran (kun sak 10/21) 

TRIK:  

Meldt forfall: Ståle Vaag, Camilla Mattsson, Lena Kathrin Haram Mittet 

Deltakere adm: Bjørn Kilskar, Gina Thrane 

Referent: Gina Thrane 

 

 

FORMØTER  

KL 18.00 – 18.30 

SK Trygg/Lade. Status hallprosjekt 
KL 18.30 – 19.30 

Vassfjellet Vinterpark. Status/planer videre utbygging av anlegget 

 

SAKLISTE  

Kl 19.30 – 20.30 

Sak  

20/21 

Trondheim kommune – 30 min. Informasjon 

a. Covid-19. Status 

b. Ekstra midler idrett sommer 2021  

TK oppvekst har mottatt 18 mill i statlige midler skal gå til sommerskole. Det er 

usikkert hvordan idretten inkluderes i dette. IF følger opp og holder IRT orientert. 

c. Granåsen idrettspark – investeringsbeslutning fase 2 

Vedtak i KIF- og finanskomiteen. TK ber om innspill fra idretten til privat 

medfinansiering og interkommunalt samarbeid om realisering av skytehallen.   

d. Planprogram og konseptutvikling Granåsen idrettsby - vedtatt 

e. Nidarvoll skole og idrettshall- investeringsbeslutning 

Vedtak i KIF- og finanskomiteen.  

f. Nidarvoll rehabiliteringssenter – aktivitetssaler 

Treningssalene i prosjektet er pr tid ikke dimensjonert for idrettsformål, da ventilasjon 

er dimensjonert for å ivareta Helse- og velferds behov med lavintensiv aktivitet. 

Enhet for idrett og friluftsliv har løftet problematikken til direktør for kultur og idrett. 

g. Lade idrettspark – utredning mulig KG på Lade 2/3 (gress) 

Møte med repr. fra idrettene og konsertarrangør 4. mars. 

h. Retningsvalg og kommunal støtte private idrettshaller  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/3e0lmbzmv34wn7q/AABEfbeZYLMRhNqqlYcxbnSpa?dl=0
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i. Utredningsmidler idrett 

Ekstra midler bevilget til Eberg og Tillertomta. Plan videre framdrift i prosjekter 

idrett. Kommunedirektørens ledergruppe har bedt om at mulighetsstudiet for Tiller 

idrettspark legges frem som en retningsvalgsak for reguleringen, og at saken legges 

frem for ledergruppen før den legges frem politisk. 

j. Trondhjems skiskyttere – sak langrennsstøtte 

Idrettslaget har ved feil fra IFs side fått utbetalt for mye støtte til drift. Midlene vil 

ikke bli krevd tilbakebetalt. 

k. Andre saker fra TK  

- Lade idrettspark. Unntak fra retningslinjer om store konserter 2022. Hastesak som 

skal opp i FS 7. april. Frist uttalelse 21. mars 

Konkl/ 

vedtak 

a. Idretten oppdateres kontinuerlig på de kommunale føringene.  

Sommer Trondheim – ikke noe nytt pr dato 

b. Til info 

c. AU utarbeider og oversender uttalelse fra IRT. 

d. Til info 

e. Adm utarbeider og oversender uttalelse fra IRT 

f. AU utarbeider og oversender uttalelse fra IRT 

g. Adm innhenter innspill fra berørte idretter, AU utarbeider og oversender uttalelse fra 

IRT 

h. Kriterier/prioritering landet i styremøtet 17. mars – følges opp med uttalelse når 

politisk sak kommer til politisk behandling. 

i. Til info 

j. Til info 

k. til info 

Kl 19.30 – 22.10 

Sak  

21/21 

Godkjenning av referat styremøte 1/21 – ny behandling. Beslutning 

Endelig behandling utsatt fra styremøte 2/21. 

Bakgrunn for ny behandling var sak 6/21/e – Innmeldt sak fra Utleira til Idrettstinget. Styret 

fattet vedtak om ikke å støtte forslag som gjaldt «Registrering av alle aktive i samordnet 

registrering». I ettertid, på bakgrunn av korrespondanse med Utleira IL og etter et møte med 

adm leder i Trøndelag IK, valgte imidlertid AU å endre vedtaket slik at IRT likevel gav 

tilslutning til forslaget før framsendelse til Trøndelag IK. På grunn av stort tidspress deltok 

kun leder, styremedlem Tryggve Duun og daglig leder i møtet der endringen ble besluttet. 

Resten av AU ble kun informert i etterkant. Nytt vedtaket av AU ble tatt inn i styrereferatet 

som etterskrift. 

 

Under behandling av referatet var styret svært kritisk til at AU hadde fattet nytt vedtak uten 

fullmakt fra styret. Det ble også etterlyst referat fra møtet i AU der vedtaket ble fattet.  

 

Styremøte 2/21 fattet følgende vedtak: «Det er gjort en saksbehandlingsfeil som registreres 

som et kvalitetsavvik. Fullstendig korrespondanse og dokumentasjon legges fram på sty 3-21, 

for ny behandling og endelig vedtak.»                                                                             
 

Se vedlagt kopi av korrespondanse med Utleira IL og TRIK pr epost før og etter møtet i AU 

22. jan.  Se vedlagt referat AU-møtet 22. jan.  

 

Vedtak Referat fra styremøte 1/21 godkjennes med følgende tillegg og krav til oppfølging: 

- Det var feil av AU å fatte nytt vedtak i saken uten fullmakt fra styret.  

- Det skal alltid skrives referat fra AU-møter. 

- Forholdet skal følges opp med egen sak på strategisamling etter årsmøtet for å etablere gode 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/8042xq8hy47ep8k/Referat%20sty%20nr%201-21.pdf?dl=0
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rutiner og beslutte / tydeliggjøre mandat og fullmakt for AU og fagutvalg i IRT.  

- Leder, nestleder og adm utarbeider forslag til mandat / prosedyre AU/ fagutvalg til 

behandling i strategisamling. 

 

Sak  

22/21 

Godkjenning av referat styremøte 2/21 – beslutning 

Vedtak Referat styremøte 2/21 ble godkjent.  

Merknad: Sak 17/21/d og 19/21/c tas inn i sakliste sty 3/21. 

 

Sak 

23/21 

SommerTrondheim 2021 – status og oppfølging  

Info status i arbeidet fra adm. Møte med TRIK 15. mars.  

IRT inviterer idrettslag til et felles informasjonsmøte med prosjektleder 13. april. Det blir så 

ytterligere to fellesmøter med idretten og andre aktører før sommeren. 

 

Vedtak IRT bidrar med en koordinerende rolle i informasjonsarbeid mot idrettslag. 

Sak 

24/21 

Rapport «Idrettsglede for alle – arbeid for mangfold og mot rasisme»  

Alle leser rapporten før møtet. Diskusjon – oppfølging fra vår side? 

Vedtak Avventer videre oppfølging til eventuell føring fra NIF. 

Sak  

25/21 

Inkludering IL - status - beslutning 

a. Rapport fra NIF til KUD 2020 

b. Aktivitetsguide 

Passert 60 henvendelser i 2021. To svømmekurs med 22 barn starter denne uken.  

Alle guidene jobber litt.  

Foredrag for BUP den 17. mars som gir oss et bredere nedslagsfelt. 

Møte med BFT 23. mars, flere IL, organisasjoner og ungt entreprenørskap involvert. 

c. Midler NIF inkludering IL 2021 

IRT får tildelt 1 980 000 kr, 20 000 mindre enn i 2020. Det skyldes flere involverte 

kommuner og ingen økning i tildeling til NIF fra KUD. 

d. Inkludering 2021 – innkomne søknader. Behandling 

Se framlagt oversikt og forslag tildeling. 

e. Støtte medlemmer med lav betalingsevne - innkomne søknader. Behandling 

Se framlagt oversikt og forslag tildeling. 

f. Klubbambassadør – innkomne søknader. Behandling 

Se framlagt oversikt og forslag tildeling. 

g. Digital inkluderingssamling 12. april 2021 

Invitasjon sendt ut til alle idrettslag. Det opprettes event på Facebook. 

h. Idrettens aktivitetskonto 

Informasjon om NIFs arbeid med å utarbeide digital løsning for dekning av 

treningsavgift.  

i. Annet – status div saker 

- E-læringskurs 

- Inkluderingsmateriell IRT  

- Pilot 0-24  
 

 
Vedtak 

 

 

a. Til info. 

b. Til info.  

c. Info tas til etterretning. Forslag budsjett 2021 nedjusteres. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/eayz27idzde9w50/REFERAT%20sty%20nr%202-21.pdf?dl=0
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/d68e80a40ec14d07983a554ecdd50ed3/2021_64_kristiansen-sonne-1.pdf
https://www.dropbox.com/sh/ltsokh34ylpdslv/AAD9cflfbQfCcsxdRUTTP3KCa?dl=0
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d. Erlend Skårsmoen ble erklært inhabil i saken.  

Vedtatt som foreslått. Se vedlegg. 

e. Vedtatt som foreslått. Se vedlegg. 

f. Vedtatt med endring. Se vedlegg. Klæbu IL har søkt om 7, tildeles tilskudd til 4 

klubbambassadører. Inkluderingsutvalget ser på kriterier og utarbeider tydeligere 

føringer for tilskudd til klubbambassadør. 

g. Til info. 

h. Til info. 

i. Til info 

 

Nye innkomne saker til behandling – info og beslutning 

Sak  

26/21 

Møte med kontrollutvalg 2. mars. Oppfølging av rapport 

Saker: Prosess sammenslutning med Klæbu og håndtering av søknad momskompensasjon. 

Oppfølging av rapport fra kontrollutvalget. Rapport /referat legges ut på DB når disse er klar. 

Vedtak Avventer oppfølging til rapport foreligger 

Sak 

27/21 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 

a. Sak 85/20. Kompetansetiltak IL – digitalisering 

Status plan/program/invitasjon. Tryggve og Erlend.  

b. Sak 109/20. Årsmøte 31. mai 2021. Forberedelser. Status. 

c. Sak 4/21. Ny hjemmeside IRT 

Ny side er opprettet og klar for å bygges opp. Møte med NIF og andre IR som 

benytter siden avholdt 17. feb. Lite er gjort siden forrige styremøte 

d. Sak 12/21. Regnskap 2020 

KPMG har varslet at de har utfordrende arbeidssituasjon grunnet koronarestriksjoner 

og derfor trenger mer tid til å sluttføre revisjon.  

e. Sak 13/21. Forslag budsjett 2021 

Se plan for langsiktig bruk av disponible midler og nytt forslag budsjett 2021 (legges 

på DB før møtet). Adm orienterer. 

f. Sak 15/21. Idrettens anleggsplan Trøndelag. 

Anl.utvalg behandlet saken 15.feb. Forslag uttalelse ble forelagt andre sone-IR. 

Malvik IR og Melhus IR stilte seg bak vår uttalelse. Uttalelse sendt TRIK 5. mars 

g. Sak 17/21/d.  

Ranheim IL er informert om vår uttalelse i saken. Det ble ikke behov for å avholde 

møte med idrettslaget. 

h. Sak 19/21/c. Campus-planer – oppfølging mot NTNU og prosjektansvarlig. 

Brev til rektor og prosjektansvarlig ikke sendt ennå.  

Vedtak a. Til info. 

b. Utkast fra utvalgene til årsmelding klare til neste styremøte. 

c. Til info. Adm jobber videre med siden og kommer tilbake til dato for lansering. 

d. Regnskap framlegges for signering på styremøte 14. april. 

e. Styret tar orientering til etterretning. Framlagt forslag budsjett 2021 godkjennes og 

framlegges årsmøtet for endelig behandling. Behov for økt driftsstøtte fra TK som følge 

av betydelig redusert momskompensasjon og behov for økt støtte inkludering IL som 

følge av økt aktivitet avd 8 tas opp i dialogmøte med k.dir 14. april og i vår søknad for 

drifts- og inkluderingstilskudd 2022. 

Økonomiutvalget ser på fremtidsprognoser til neste styremøte. 

f. Til info 

g. Til info. Saken avsluttes. 

h. Anne-Lise følger opp iht vedtak sty 2/21  

 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/ibuz65bljampgwf/AACLre4NOFQUIQSRTIvq_Uuka?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/76hj2mv3hhtpuep/AAArmye8_4eyB83MDomJ1zSWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4eqdffqq280cour/AAA2ylgIRRG68632VYMROlhAa?dl=0
https://www.idrettsråd.no/trondheim/
https://www.dropbox.com/sh/whbyvyp1w4u4mhg/AAA8Z8vDQe3dZiLaRaXljI5da?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7rw8lbqvci54c8q/AABpOoCHnozo_zHNdH_v1iYDa?dl=0
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Sak 

28/21 

Kommunale og fylkeskommunale planer/saker til høring og uttalelse – info og 

beslutning 

a. Retningsvalg og kommunal støtte private idrettshaller - kriterier for prioritering 

Anleggsutvalget behandlet saken 8. mars og presenterer forslag kriterier for 

prioritering av de ulike prosjektene. Drøfting – beslutning. 

b. Skytehall Granåsen - finansiering 

Privat medfinansiering og mulighet for interkommunalt samarbeid  

c. PS. Lade idrettspark. Unntak fra retningslinjer om store konserter 2022 

Hastesak som skal opp i FS 7. april. Frist uttalelse 21. mars 

d. PS. Nidarvoll – investeringsbeslutning skole og idrettshall 

Behandles i bystyret 25. mars. 

Ekstra idrettshall vs idrettens aktivitetshus. 

KG 7’er bane – alternative løsninger for å innarbeide dette i planene 

e. PS. Nidarvoll rehab.senter – investeringsbeslutning 

Behandles i bystyret 25. mars. 

Aktivitetssaler - dimensjonering av ventilasjon for bruk av idretten på kveld/helg. 

f. Ekstra midler sommer svømmehall 2021 – fordeling. 

TK har bevilget 100 000 kr til kjøp av ekstra timer til idretten i Pirbadet og ber 

idrettsrådet iverksette fordeling.  

g. PS. Midler utredningsarbeider– innstilling  

Uttalelse sendt 14. feb. 

h. Arrangementsstøtte 1.halvår 2021 

Uttalelse sendt 16. feb. 

i. Campus – alternativvurderinger. Høring 

Behandlet anleggsutvalg 15. feb. Uttalelse sendt 21. feb. 

j. PS. Investeringsbeslutning Granåsen utbygging fase 2 

Behandlet anleggsutvalg 15. feb. Uttalelse sendt 19. feb. 

k. PS. Nidavollprosjektene – investeringssak 

Behandlet anleggsutvalg 15. feb. Uttalelse sendt 19. feb. 

l. PS. SommerTrondheim 

Uttalelse sendt 22. feb. 

m. Lilleby skole – utenomhusplan.  

Redegjørelse KIF ungdommens Bystyre og barnas representant 

Uttalelse med støtte fra IRT sendt 24. feb. 

 

Forslag 

vedtak 

a. Framlagt forslag kriteriesett ble vedtatt. 

Areal- og anleggsutvalget følger opp og utarbeider uttalelse når saken kommer opp 

til videre politisk behandling. Even Myhre ble erklært inhabil og deltok ikke i 

behandlingen av saken. Han deltar heller ikke i anleggsutvalgets videre behandling 

av saken. 

b. AU følger opp og utarbeider uttalelse fra IRT. 

c. Areal- og anleggsutvalget innhenter innspill fra berørte idretter og utarbeider 

uttalelse til saken. 

d. Areal- og anleggsutvalget utarbeider uttalelse til behandlingen i bystyret. 

e. Areal- og anleggsutvalget utarbeider uttalelse til behandlingen i bystyret. 

f. Adm følger opp og gjennomfører fordeling på idrettene. 

g-m. Til info. 

 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/76hj2mv3hhtpuep/AAArmye8_4eyB83MDomJ1zSWa?dl=0
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Sak 

29/21 

Infosaker fra adm og styret - info 

a. Nidaros kampsportklubb er nedlagt 

b. NM-veka vinter- status 

Avlyst. 

c. FHI – rapport folkehelseprofil Trondheim 2021 

Gjennomgang av rapport 

d. Arbeidsgruppe NIF – idrettsråd status, rolle og finansiering 

Skal framlegge forslag på idrettstinget 2021. Arbeidsgruppa har foreslått tiltaksliste / 

handlingsplan, samt at årsmøte i IR kan vedta inntil 5% av LAM til drift av IR.   

e. Møte NTNUI, SIT, HF-grp 11. feb – vaksinering Dragvoll.  

Erstatningstid i Trondheim Spektrum besluttet ifm. planlagt vaksinering i Dragvoll 

idrettsbygg fra 15.mars. Utsatt oppstart til etter påske. Bjørn 

f. TRIK nettmøte med idretten 22. feb 

g. Nyhetsbrev TRIK mars 2021 
h. Hallfordeling 2021-2022. Oppstartmøte 9. mars 

i. Infobrev fra TRIK nr 1/21 – IR og Sone-IR 

j. Paraidrettssenter Trøndelag (PIT) – info og status  

k. Granåsen brukerutvalgsmøte 10. mars 

l. Regnbueparken. Møte med TK og TSA 8. mars 

m. Nidarvoll skole og idrettshall. Møter med TK og IL 8. mars og 12. mars 

n. Seminar NIH. Barne- og ungdomsidrett i endring 11-12. mars 

Seminaret ligger på YouTube-kanalen til NIH her. 

o. Møte med basket (Jets, Midtbyen basket og region), TS og TK 11. mars 

Ønske fra Jets om etablering arena (topp og bredde) i TS / F-hall. Invitere til formøte? 

p. Møte om lokalt kulturråd 15. mars 

q. TRIK seminar DL i IL 16. mars  

Vedtak / 

konkl 

a. Info tas til etterretning. 

b-q. Til info. Sakene ble ikke behandlet. Styret ble oppfordret til å lese info om sakene 

lagt ut på DB. 

 

Sak 30/21 Eventuelt 

 a. Gjennomgang møteplan 2021 – info  

 

Vedtak a. Ble ikke behandlet. 

 

 

Merk:  

Kopi av alle referat, uttalelser og sakspapirer legges fortløpende på dropbox. Meld tilbake 

hvis det er sakspapirer dere savner. 

 

Møteplan IRT 2021 

 

 

Anne-Lise Bratsberg /s/      Bjørn Kilskar 

leder Idrettsrådet i Trondheim      daglig leder  

 

  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/fibz2p209l6k8oj/AACffxOu4HhR5L6W9fR33mZca?dl=0
https://www.youtube.com/channel/UC-NyXK1aVOqdvvd6TJvEuYw
https://www.dropbox.com/sh/om120l7vsgtx5zm/AAAFA00UB21GQ-81VVUsv4Bha?dl=0
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Tildeling inkludering i idrettslag 2021 Trondheim

pr mars 2021

Idrettslag tiltak sum

Akademiet kickboxing og bokseklubb Trondheim Tiltak for å få med flere minoritetsjenter i idrettslaget 30000

Akademiet kickboxing og bokseklubb Trondheim Tiltak for å inkludere barn og unge  20000

Akademiet kickboxing og bokseklubb Trondheim Tiltak for å inkludere unge voksne  20000

Akademiet kickboxing og bokseklubb Trondheim Tiltak for å inkludere foreldre/foresatte med minoritetsbakgrunn 5000

Astor Fotballklubb Astor United Menn 125000

Astor Fotballklubb Astor United  Kvinner 50000

Flerkulturell Ungdom aktiviteter i Trondheim Spektrum 20000

Flerkulturell Ungdom aktiviteter i Trondheim Spektrum for jenter 20000

Klæbu Idrettslag Svømmekurs målgruppen 50000

Kolstad fotball Camp Kolstad 300000

Kolstad fotball Tiltak for å få med flere minoritetsjenter i idrettslaget 50000

Kolstad fotball Tiltak for å inkludere foreldre/foresatte med minoritetsbakgrunn i idrettslaget 40000

Kolstad håndball Lederskole for ungdom 50000

Kolstad håndball Utlånssentral 0

Kolstad håndball Internasjonale familiekvelder 0

Kolstad håndball Åpen hall fredagskvelder 100000

Kolstad håndball mødretrim 50000

Kolstad håndball Engasjere trener for jentelag 0

Midtbyen Basketball Trondheim Gratis basketball SFO 63200

Midtbyen Basketball Trondheim Nanobasket 3-6 år 30000

Midtbyen Basketball Trondheim Basketskole for jenter, gratis deltakelse 25000

Midtbyen Basketball Trondheim Basket Åpen hall sommerferie 26000

Midtbyen Basketball Trondheim Basketskole sommerferie 30000

Midtbyen Basketball Trondheim Utebane 3x3 0

NHF Nord Samarbeid med 4 klubber/skoler om håndballaktivitet 250000

NHF Nord felles turnering/aktivitetsdag for alle prosjektene vi har i samarbeid med klubb/skole i Trondheim 25000

NTNUI Ski og klatring med Norsk start 11400

NTNUI tape ball cricket- turnering 4000

NTNUI Aktiv Campus- Innsatsuka, uke 34 og 35 15000

Singsaker Basketballklubb økonomi og styrket trenerteam mot minoriteter 20000

Sportsklubben Nationalkameratene Ulike aktiviteter 0

Sportsklubben Trygg/Lade økonomi 36000

Sportsklubben Ulf-an Inkludering av målgruppen 25000

Tiller IL Gratis deltakelse fotballskole 10000

Trondheim Bordtennisklubb Åpen hall 20000

Trondheim NTN Taekwon-Do klubb tilbud for medlemmer som ikke starter i ordinær opptakstid" 24000

Trondhjems Skiklub Skikurs i samarbeid med Røde Kors 25000

Trondhjems Skiklub Barnas skidag for Skoggruppa på Lademoen 25000

Trondhjems Skiklub Innkjøp utlånsutstyr 0

Trondheim Internasjonal Fotballklubb 40000

Astor hockey Støtte medlemmer med lav betalingsevne 13000

ATIF Støtte medlemmer med lav betalingsevne 25500

CSK Støtte medlemmer med lav betalingsevne 23000

Heimdal håndball Støtte medlemmer med lav betalingsevne 17100

Kattem fotball Støtte medlemmer med lav betalingsevne 85000

Kattem IL svømming Støtte medlemmer med lav betalingsevne 3200

Nationalkameratene Støtte medlemmer med lav betalingsevne

Nidelv IL Støtte medlemmer med lav betalingsevne 1800

Sverresborg håndball Støtte medlemmer med lav betalingsevne 7100

Sørsia basket Støtte medlemmer med lav betalingsevne 110000

Tiller IL Støtte medlemmer med lav betalingsevne 85000

Trond Støtte medlemmer med lav betalingsevne 25800

Trondheim NTN Taekwon-do klubb Støtte medlemmer med lav betalingsevne 185000

Trondhejms turnforening Støtte medlemmer med lav betalingsevne 17850

Sportsklubben Freidig Støtte medlemmer med lav betalingsevne 53500

Trondhjems tennisklub Støtte medlemmer med lav betalingsevne 3300

Klæbu IL Klubbambassadør 40000

Sørsia Basket Klubbambassadør 20000

Kolstad fotball Klubbambassadør 20000

Midtbyen basket Klubbambassadør 30000

Kattem fotball Klubbambassadør 30000

Trond fotball Klubbambassadør 20000

Trondheim bordtennisklubb Klubbambassadør 20000

Nationalkameratene Klubbambassadør 20000
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