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Referat banefordeling vinter 2022-2023 

Stålgården, Sluppenvegen 17B 

19. sept kl 1630-1730 

 

Deltok: Ingrid Kokkervold (NTNUI), Karina Breuer (Trondheim Rugbyklubb), Aleksander Å Olsen 

(NFF Trøndelag), Vilde H Paulen (TK/bydrift), Roald Nyborg (TK/IF), Anne-Lise Bratsberg (IRT) 

og Bjørn Kilskar(IRT) 

 

Referent: Bjørn Kilskar 

Sak 1 Erfaringer fra fjorårets vintersesong 

- Idrettene er godt fornøyd med forrige vintersesong.  

- Litt utfordringer med snølagring som i perioder tar litt av Lade kunstgress 

stor bane. Kommunen har behov for sted å lagre snø og førsøker å gjøre dette 

med minst mulig ulempe for idretten. 

Alle 

Vedtak Til info  

Sak 2 Rammer og drift av anleggene vinter 2022-2023 (1.nov – 31.mars) 

-Ramme, åpningstider og drift uendret fra forrige vintersesong. 

Annen relevant info fra TK: 

- Mulig EM fotball kvinner i 2025 trenger gressbane som treningsarena. 

Kommunen vurdere å oppgradere bane 2 og 3 med naturgress.  

- Trygg/ Lade bygger fotballhall og idrettshall i Lade idrettspark som er 

planlagt ferdigstilt april 2023 

- Konsertarena i Lade idrettspark med prøveordning 2022-2023. Inntil 3 

konsertdager i periode etter Skandia cup > skolestart. Kommunen jobber for 

at arrangør lander konsertdatoer før banefordeling i medio januar. 

- Fotballhall Granåsen er fortsatt under planlegging. Avklaring finansiering 

ifm budsjettbehandling 15. des. 

- Tennisbanene i Lade idrettspark benyttes pt ikke av organisert trening. All 

tid er tilgjengelig for egenorganisert aktivitet og kan bookes via nettet her: 

SmoothBooking 

TK  

Vedtak Til info  

Sak 3 Vedta banefordeling vinter 2022-2023 

Mottatte innspill fra idrettene og framlagt forslag ble gjennomgått i møtet 

TK / IRT 

Vedtak Framlagt forslag ble foreløpig vedtatt med følgende behov for avklaringer: 

- Am. fotball og rugby avklarer om de kan bane onsdager 1700-1900 

Etterskrift: Avklart OK 

- NTNUI sjekker om de kan avgi banen torsdager 1600-1700 

Lade kun 

mailto:bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://smoothbooking.com/
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Etterskrift: Avklart OK 

- IRT sjekker med BI Cleavers om de skal benytte treningstiden onsdager kl 

2030-2230. Hvis ikke tildeles Trondheim Frisbeeklubb en ekstra halvtime 

fram til 2100 og NFF Trøndelag fra kl 2100-2230 

Etterskrift: Avklart at BI ikke skal ha tiden da de ikke har trenerressurser til å 

organisere og gjennomføre aktivitet. 

- NFF Trøndelag sjekker og forsikrer seg om at tildelt tid i Flatås fotballhall 

blir benyttet. 

Etterskrift: Lagene som skal inn i anlegget har etter avtale med Flatås IL fått 

endret tider til mandag, tirsdag og torsdag kl 1900-2030.  

Merk: Tirsdager kl 1900-2030 blir ikke benyttet og står ledig. Innmelding av 

behov sendes idrettsrådet som vil foreta fordeling. 

Vedlagt følger vedtatt rammefordeling bane vinter 2023-2023 etter nevnte 

avklaringer. 

Sak 4 Vedta arrangementsliste vinter 2022-2022 

- Gjennomgang av innmeldte arrangementer – behandle evt kollisjoner som 

kretsene ikke har løst før møtet.  

TK / IRT  

Vedtak Vedlagt følger vedtatt arr.liste bane vinter 2022-2023  

Sak 5 Eventuelt   

Intet 

Alle 
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