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Referat 

Fordelingsmøte svømmehaller 2020 

Tid:   Mandag 10.desember kl. 18:00 – ca. 19:50 

Sted:   Stålgården, Sluppenvegen 17B 

Deltagere: Se vedlagt deltakerliste med kontaktinfo   

  

Sak 1 Status og momenter fra kretser og idrettsrådet. 

Kretsene informerte kort om erfaringer, aktivitetsutvikling, nye behov og 

tilbud, utfordringer 2020 

Det er stor pågang på halltid. Innmeldt behov fra kretsene er over dobbelt så 

stort som tilgjengelig kommunal halltid 2020. Hovedutfordringen er fortsatt 

for lav anleggsdekning i Trondheim og for lite tilgang på gunstig tid til trening 

og rekruttering for barn og unge. 

Kretser 

 

Vedtak Til info.  

Sak 2 Status og momenter fra TK anleggene  

Samarbeid med idretten, evt utfordringer.  

>Samarbeidet fungerer fortsatt godt. 

> Pirbadet har noe ledig tid 10-14 og helg som kan leies 

 

Info vedr utsatt rehabilitering Huseby idrettsanlegg. 

> Tatt ut av budsjettplan, skjøvet ut i tid. Usikkert når det kommer inn igjen. 

> foretatt. Det ble diskutert endret publikumstid i badet. 

 

Status planlegging nytt bydelsbasseng øst. 

> Vurderes framskyndet og tatt før rehab Huseby, men er ikke inne i budsjett 

ennå. 

 

Status utvikling Østmarknesset, kaianlegg mm. 

> Detaljregulering igangsatt. Idrettene og IRT har gitt innspill. 

 

Drift og fordeling av basseng i Klæbu fra høst 2020. 

> 16 m / 4 baner 

> Svømmehall er fordelt fram til sommeren og ligger i bookingbasen. 

> Kommunen har ikke konkludert vedr videre drift fra høst 2020. 

Pirbadet 

Husebybadet 

Kommunen 

Vedtak Til info. 

- Idretten utfordrer TK om å foreta undersøkelse for å se på muligheten for å 

endre på publikumstid i Husebybadet slik at idretten får tilgang i anlegget kl 

1700-2000. IRT vurderer dette ifm innspill til budsjett 2021. 

- TK avklarer og informerer idretten om svømmehall Klæbu skal inngå i utleie 

sammen med skolebasseng sesongen 2020-2021, med direkte søknad fra lag 
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med frist 1.april. 

- Pirbadet lager oversikt på nett som viser ledig tid i anlegget. 

(Etterskrift: Har mottatt tilbakemelding om at dette er vanskelig å lage) 

- Husebybadet lager oversikt på nett som viser ledig tid i anlegget. 

- Pirbadet lager oversikt over timepriser i anlegget, hva ulike deler koster. 

(Etterskrift: Prisliste er mottatt, se vedlegg tilbakemelding 21.jan) 

- Pirbadet sender ut oversikt leie pr 1.juli 2020.  

- Særidrettene oppfordres til å etablere ei prosjektgruppe som aktivt kan jobbe 

for å dokumentere og fremme samlet innspill / behov for styrket 

anleggsdekning i Trondheim generelt og samlet behov inn mot bydelsbasseng 

øst spesielt.  

Sak 3 Omfordeling av rest tid i Pirbadet 2019 

Seiling og Vestbyen IL vil ikke benyttet alle tildelte timer 2019. Det gjenstår 

26t til omfordeling andre bruker. 

IRT 

 

Vedtak Omfordeling av tid som kommer i fratrekk på siste faktura fra Pirbadet 2019: 

-TS&LK 10t, NTNUI svømming 5t, NTNUI fridykking uv/fridykking 6t og 

Triatlonklubben 5t. 

 

Sak 4 Skolebasseng og basseng Klæbu 2019/2020 – fordeling ledig tid. 

Se gjeldende fordeling/evt ledig tid skolebasseng og basseng i Klæbu pr des 

2019. Søknad sesongen 2020/2021 vil være 1.april.  

Kommunen 

Vedtak Ledig tid kan søkes av lagene løpende via bookingbasen.  

Sak 5 Rammetildeling 2020 – svømmehaller. 

Rammetid i Huseby og Pirbadet 2020 er uendret fra 2019 

Forslag tildeling og begrunnelse / føringer uttak av tid framlagt av IRT. 

IRT 

Kommunen  

Vedtak Rammetid 2020 

Se vedlagt vedtatt rammetid i svømmehaller 2020 

 

Føringer for bruk og konkret uttak/treningstider: 

• Tildelt treningstid skal fortsatt prioriteres til rimelig aktivitet for 

barn&unge.  

• Alle aktiviteter skal innenfor tildelt ramme sikres noe gunstig tid for 

barn&unge / rekruttering.  

• All ren voksenaktivitet skal dekkes av ekstra innkjøpt treningstid. 

• Trondheim Triatlonklubb og NTNUI blir enige om intern fordeling 

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. 

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

klubber og aktiviteter for å utnytte tildelt treningstid best mulig. 
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• Uttak av tid / eksakte treningstidspunkter avtales direkte mellom 

særkretser og anleggseiere. 

• Særkretsene går sammen om å inngå avtaler med anleggseiere. 

Kretsene skal i størst mulig grad søkes å tilfredsstille innmeldte 

treningstider iht søknader fra de enkelte idrettslagene.  

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

på anmodning fra særkretser.  

Sak 6 Arrangementer 2020 

- gjennomgang av arrangementer som er avklart med anleggseier.  

- behandle evt behov som kretsene ikke har løst før møtet. 

IRT 

 

Vedtak Se vedlagt godkjente arrangementer svømmehaller 2020  

NB! Husk frist 1.sept 2020 for å avklare med anleggseier ang arrangementer 

for 2021. 

 

Sak 7 Dato fordelingsmøte 2021 IRT 

Vedtak Fordelingsmøtet avholdes 7.des 2020 kl 18.00.  

Sak 8 Eventuelt    

1. Kajakkpolo Kyvannet 

Det jobbes med tilrettelegging og faste mål.  

2. Svean friluftsbasseng 

Utendørs 25 m basseng ligger nedgravd. Mulig oppvarming med spillvarme 

fra kraftverket. Aktuelt å vurdere en gjenåpning av anlegget? Enkelt tak? 

 

IRT 

Vedtak 1. Til info 

2. Til info, interessant ide. Ingen konklusjon i møtet.  

 

 

Vedlegg:  

Vedtatt rammetildeling svømmehaller 2020 

Godkjente arrangementer svømmehaller 2020 

Oversikt over fordeling / tilgjengelige tid skolebasseng og svømmehall Klæbu sesongen 2019/20 

Avklaringer fra Pirbadet – momenter tatt opp i møtet. 

Deltakerliste m/ kontaktinfo 

 

 

Referent 

Bjørn Kilskar 

IRT                                                                                         
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