
Ramme, behov og begrunnet forslag rammetid svømmehall 2021 
- Vedtatte føringer møte 9.des 2020 

Tilgjengelig kommunal rammetid til fordeling 

• Rammetiden er uendret fra 2020, dvs totalt ca 2 500t. 

Innmeldt behov  

• Se vedlagt kopi av innmeldt behov fra alle idretter. 

• Innmeldt behov er dobbelt så høy som tildelt ramme, ca 5 000t 

Bruk av aktivitetstall 

• Aktivitetstall barn og unge tom 19 år pr 31.12.2019 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 

• Svømming har hatt den forholdsmessige største økning med en økning på 660 aktive, 

dykking har økt med 16, mens triatlon har hatt en reduksjon på 7 aktive. 

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

- Svømming økning ca 0,5 % 

- Dykking tilnærmet uendret  

- Triatlon reduksjon ca 0,5 % 

• Svømming har ca 480 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 større endring i tildeling. 

Forslag tildeling  

• Tildeling til svømming økes med 7t fra 2020. De har økt %-andel barn/unge av total 

aktivitet. Dette gir fortsatt en god del lavere tildeling enn aktivitetstall tilsier for å 

kunne gi rom for rekruttering av barn og unge for triatlon og dykking og 

sikkerhetstrening/tilvenning for padling og seiling. Svømming har fordel av 

fleksibiliteten en stor ramme gir og at de har flere store og ressurssterke klubber. To 

av klubbene får også dekket sitt behov i andre basseng.  

• Tildeling til triatlon reduseres med 3t fra 2020. Triatlon har en hatt en liten nedgang i 

aktiviteten for barn og unge siste sesong. Noe av dette kan skyldes at de har hatt lite 

tilgang på gunstig treningstid / tid for rekruttering av barn og unge. Tid i 

øvingsbassenget opprettholdes og tildeling forutsetter noe gunstigere treningstider i 

Pirbadet. Tildelt ramme innebærer uansett fortsatt en god del ekstra treningstid i 

forhold til aktivitetstall barn og unge som skal gi rom for ytterligere rekruttering.  



• Tildeling til dykking opprettholdes uendret fra 2020. Dykking utnytter på en god 

måte tiden i et samarbeid mellom klubbene. Tildelt ramme innebærer en god del 

ekstra treningstid i forhold til aktivitetstall for fortsatt å stimulere til ytterligere 

rekruttering av barn og unge. 

• Tildeling til padling reduseres med 4t fra 2020 til sikkerhetsopplæring, tilvenning og 

rekruttering for barn og unge. Reduksjonen foreslås for å imøtekomme det økende 

behovet for treningstid for primæridrettene i bassengene 

• Tildeling til seiling opprettholdes uendret fra 2020 til sikkerhetstrening for barn og 

unge. Seiling benyttet ikke tildelte timer i 2020, da sikkerhetskurs på våren måtte 

utgå på grunn av covid-19. Det er fortsatt er viktig behov for et minimum av timer til 

sikkerhetskurs for barn/unge våren 2021.  

Føringer for bruk av tildelt tid 

• Alle aktiviteter skal innenfor tildelt ramme sikres noe gunstig tid for barn&unge / 

rekruttering.  

• Tildelt treningstid skal prioriteres til rimelig aktivitet for barn&unge.  

• All ren voksenaktivitet skal dekkes av ekstra innkjøpt treningstid. 

Fordeling av timer internt i den enkelte idrett   

• Sør-Trøndelag svømmekrets fordeler til sine lag basert på aktivitetstall barn&unge. 

• Trondheim Triatlonklubb og NTNUI blir enige om intern fordeling av treningstid 

basert på aktivitetstall barn&unge. 

• Dykkerklubbene blir enige om intern fordeling av treningstid basert på aktivitetstall 

barn&unge. 

• Trondhjems Kajakklubb organiserer aktivitet for kajakk og skal tilby barn og unge i 

NTNUI og Byneset IL deltakelse i aktiviteten. 

• Trondhjems Seilforening organiserer aktivitet for seiling og skal tilby barn og unge i 

Byneset IL deltakelse i aktiviteten. 

• IRT oppfordrer til fortsatt samarbeid/deling av treningstid på tvers av klubber og 

særidretter for å utnytte tildelt treningstid best mulig. 

Avtaler om uttak av treningstid i Pirbadet og Husebybadet 

• Uttak av tid / eksakte treningstidspunkter avtales direkte mellom anleggseier og  

svømmekrets / utpekte representanter for de andre idrettene.  

• Idretter uten særkrets (dykking, triatlon og padling) avklarer internt hvem som skal 

representere idretten i dialog med anleggseiere.  

• Svømmekrets tar et koordinerende ansvar i denne dialogen. 

• Idrettsrådet og repr fra TK/rådmann deltar ved behov i møter med anleggseiere. 

Arrangementer 2021 

• Se vedlagt innmeldte arrangementer 2021. 

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


