
Svømming 
 
Trondheim Handicapidrettslag 
Trondheim Handicapidrettslag ønsker fortsatt tid på torsdager, slik vi har hatt det i mange år. Det 
betyr mye for medlemmer som er der. 
………………………………………….. 
 
Vestbyen IL 

 



 
Kattem IL svømming 

Vedlagt er oversikt over treningstid i Husebybadet som er tildelt Trøndelag svømmekrets. 

Til nå har all tida vært tildelt Vestbyen. 

Kattem IL Svømming har hatt treningsgruppe i Husebybadet i snart fem år (fra nyttår 2017), 

hovedsakelig i leide baner i åpningstida. 

Vår treningsgruppe teller nå rundt 40 under 16 år. Vestbyen si treningsgruppe teller ca 80, blir det 

sagt. 

Medrekna kursmedlemmer har klubben vår per nå 717 medlemmer, og er blant de største klubbene i 

kretsen.  

Vi har gitt uttrykk for overfor Svømmekretsen at både det følte behovet og tallenes tale bør tilsi ei 

fordeling med 1/3 av den tildelte treningstida til Kattem og 2/3 til Vestbyen. 

Vedlagt er forslag til ny fordeling. 

Våre svømmere er fortsatt nokså unge, hovedsakelig mellom 8 - 12 år. Å få tildelt noe av den 

gunstige tida tirsdag og torsdag er derfor av stor interesse. 

Vi forsøker å trene delvis alternativt (landtrening) fram til nyttår for å ha et forsvarlig tilbud til alle, 

men hele klubben ser fram til bedre treningsforhold også for våre svømmere fra nyttår. 

 

 



TS&LK (25. okt) 
 
Pirbadet: 
Idrettsbasseng: 
Svømming: 48t pr uke a 38 uker      = 1824t 
Stup: 5t pr uke a 38 uker       =   190t 
Trening i ferier: 20t a 8 uker       =   160t 
          = 2174t 
 
Opplæringsbassengene: 
1.etasje: 17,5t a 34 uker       =   595t 
2.etasje: 17,5t a 34 uker       =   595t 
          = 1190t 
 
SUM Pirbadet i året: 2174t + 1190t = 3364 timer 
 
Skolebasseng:  
I tillegg ønsker vi å bruke 8timer i uken på Byåsen skole og 4t på Dalgård skole 
SUM skolebasseng i uken: =12 timer i uken.  
Våren 18 uker og høst 16 uker = 12t x 34 uker = 408 timer i året. 
 
SUM totalt: ca. 3700 timer i året.  
 
Et ønsket behov fra TS&LK ligger på ca. 3700 timer fordelt på Pirbadet, Byåsen - og 

Dalgård skole 

 

 

 

TS&LK APPROBERTE STEVNER 2022 i Pirbadet 

 

Trøndersvøm   21-23.januar  Alle klasser Pirbadet    

Sommerstevnet 18-19.juni  Alle klasser Pirbadet 

Rekruttstevne  18.juni     Pirbadet 

Kobbklysa  12-13.november Alle klasser Pirbadet 

Rekruttstevne  12.nov     Pirbadet 

 



Triatlon 

 

Dykking  
Samme som før - men har voksesmerter ift tid og flere timer. Så hvis det er noe mulighet for bedre 

tider og flere timer blir vi selvfølgelig veldig glad! 

Kajakk 

Det er ingen store endringer i bassengaktiviteten til TKK, vi ønsker å fortsette med 

sikkerhetstreninger på tirsdager, polo (sammen med NTNUI) på torsdager og juniortreninger på 

søndager, i perioden oktober til mai, slik tidligere år. Pga. koronabegrensninger ble en god del av 

treningene i forrige sesong kansellert, men nå er vi tilbake på normalt aktivitetsnivå. 

Seiling (25. okt) 

Samme behov som i 2021 


