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Referat 

Fordelingsmøte kommunale baner sommer 2022 
Torsdag 13. januar kl 1930-2100 

Teams 

Deltok: Se vedlagt deltakerliste 

Sak 1 Status og momenter fra kretser 

- Erfaringer 2021, aktivitetsutvikling, nye behov og tilbud, utfordringer 

2022. 

Alle 

Vedtak / 

konkl 

Generelt til info. 

Momenter til oppfølging av kommunen: 

- Cricket trenger nett til sitt anlegg på Lade. 

- Cricket ønsker bedre innendørs treningsanlegg. 

- Friidrett ønsker slutt på fest / alkohol ifm arrangementer i arenabygg på 

Øya Stadion 

- Friidrett opplever utfordringer på DSalgård pga stor aktivitet i anlegget 

og ber om bedre skilting i anlegget  

 

Sak 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt om anleggssituasjonen og økonomi  

Tilgjengelig ramme sommer 2022:  

- Samme ramme som i 2021. 

 

Pågående/planlagte prosjekter kommunale baner: 

- Ingen pågående prosjekter som påvirker aktivitet / bruk av anlegg 

 

Granåsen fotballhall: 

- Besluttet bygget kommunalt eid 11’er hall. Kommunen er i gang med 

planleggingen og planlegger oppstart bygging rundt påske 2023 med 

ferdigstilling høst 2024. Skal være mediesenter for Ski-VM 2025. 

 

Hallprosjekt Trygg/Lade:  

- Trygg/Lade planlegger oppstart bygging av kombinert fotballhall og 

idrettshall i mars/april 2022. Bygges i sør-østre hjørne av idrettsparken. 

Trondheim kommune skal leie garderober i anlegget tiltenkt brukere av 

Lade KG stor bane. 

 

Planlagt ombygging av gressbaner til KG Lade idrettspark: 

- TK planlegger ombygging av 2x gressbaner til KG-baner, men det er ikke 

avsatt midler til dette i 2022. Mulig oppstart i 2023. 

 

Konserter Lade idrettspark sommer 2022?: 

TK  
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./. 

- Det er fattet vedtak som åpner for 2-3 mulige konserter sommer 2022, men 

det vurderes fra kommunens side lite sannsynlig at det blir noe av. 

 

Nett landhockey Eberg trenger utbedring: 

- Avklaring av behovet avklart i møtet. Kan være utfordrende mht stort 

vindfang. 

Basketbane Lade idrettspark: 

- Det ble tatt opp ønske om å rydde banen slik at denne kan tas i bruk for 

egenorganisert aktivitet. Benyttes i dag som lagerplass for fotballmål? 

Rehab KG-baner Spongdal skole, Byåsen skole og Åsveien skole: 

- TK planlegger å skifte kunstgress på disse banene i 2022, men vil prøve å 

gjøre dette i perioder med liten aktivitet i anleggene. 

 

Info om faste driftsavtaler kunstgressbaner pr jan 2022: 

- Orientering om vedlagt oversikt avtaler pr 1. januar. Avtalene vil bli 

revidert basert på ny forskrift bygging av KG-baner og politiske vedtak 

knyttet til dette. 

Vedtak / 

konkl 

Generelt til info. 

Momenter til oppfølging av kommunen: 

- TK varsler BF-gruppa umiddelbart dersom det blir aktuelt med konserter i 

Lade idrettspark til sommeren. 

- Basketbane ryddes slik at den kan tas i bruk til sommeren.  

- TK følger opp og vurderer i samarbeid med Landhockey mulig utbedring 

av nett på Eberg.  

 

Sak 3 Vedta banefordeling sommer 2022 

- baner uten faste driftsavtaler 

Idrettsrådet la fram forslag fordeling som ble gjennomgått og justert i møtet. 

TK / IRT 

Vedtak  Se vedtatt rammefordeling del 1 

Se vedtatt rammefordeling del 2 

 

Sak 4 Vedta arrangementsliste sommer 2022 

Kommunen gjennomgikk oversikt over innmeldte arrangementer og foretok 

justeringer / behandlet kollisjoner i møtet. 

TK / IRT  

Vedtak  Se vedtatt arrangemenstliste pr 13. jan 2022.   

Sak 5 Fordelingsmøte baner vinter 2022/23 

- Fastsette dato fordelingsmøte. Forslag mandag 19.sept kl 1630 

TK/IRT 
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Vedtak  Mandag 19. sept kl 1630   

Sak 6 Eventuelt   

 

Alle 

   

 

Vedlegg (finner dere vår hjemmeside under Fordeling utendørs baneanlegg)   

Vedtak fordeling baner uten driftsavtaler 2022 del 1 og del 2 

Vedtatt arrangementsliste sommer 2022 

Gjeldende driftsavtaler kunstgressbaner pr jan 2022 

Aktivitetstall pr 31.12.2020 
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