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PRIORITERING BEHOV FOR IDRETTSANLEGG I TRONDHEIM 2019-2020
Bystyret vedtok i 2006 at rådmannen i samarbeid med idretten skulle lage en prioriteringsplan som grunnlag
for en opptrapping av utbygging av idrettsanlegg. På bakgrunn av dette vedtok årsmøtet for Idrettsrådet i
Trondheim i 2006 å sette ned et bredt sammensatt prioriterings-utvalg blant idrettene i byen. Utvalget
utarbeidet en omforent prioriteringsliste for bygging av nye idrettsanlegg i Trondheim. Denne ble fremmet for
byens politikere. Arbeidet med å prioritere behovene er tatt inn i Idrettsrådets handlingsplan som behandles
årlig av vårt årsmøte. Idretten har besluttet at idrettsrådet årlig skal rullere prioriteringslisten og rapportere til
kommunens politikere.
Idretten i Trondheim favner om over 50 særidretter med svært ulike anleggsbehov. Trondheim kommune og
Trøndelag fylkeskommune gjør en utmerket innsats for tida med bygging av flerbrukshaller over
skolebudsjettene. Flerbrukshallene vil ha stor betydning for idrettene som trenger hall, da det i lang tid har
vært et stort underskudd på kapasitet på hallsida. Idrettsrådet mener derfor fortsatt det er viktig at kommunen
fokuserer på øvrig behov som idretten har for anlegg.
Idrettsrådet kommer årlig med to ulike prioriteringer:
1.
Prioritering av spillemiddelsøknader.
2.
Prioritering av nye anlegg vi mener skal finansieres helt eller delvis av kommunen (prioritetslista).
Spillemiddelprioriteringen omfatter mange private og offentlige prosjekter som ikke er innmeldt og prioritert i
våre oversikter. Vår anleggsprioritering skal vektlegges når rekkefølge på prioritering av spillemiddelsøknader
besluttes.
Reviderte prioritetskriterier vedtatt på årsmøtet 2018
Følgende ble vedtatt på idrettsrådets årsmøte 2017: «IRT skal iverksette en grundig og åpen prosess for
revurdering av prioriteringskriteriene for anlegg basert på innspill fra alle idretter/klubber.»
Idrettsrådet har på bakgrunn av dette gjennomført en prosess med innspillrunde, grundig behandling i styret og
vedtak av kriterier 2019-2020 på årsmøtet 2018.
Følgende kriterier ble vedtatt(nye kriterier i kursiv):
•
•
•
•
•

Mindre idretter skal ivaretas slik at mangfold sikres.
Anlegg skal være basert på et dokumentert/beskrevet behov fra idretten og anleggsbehovet skal
bekreftes hvert år ved at idretten/særkretsen har alle sine behov med i sin prioriterte innmelding til
idrettsrådet.
Anlegg som legger til rette for mest mulig hverdagsaktivitet for barn og unge skal prioriteres høyere
enn anlegg som hovedsakelig er ment for utøvelse av toppidrett.
Anlegg skal sees opp mot eksisterende anleggsdekning og forventet befolkningsvekst.
Anleggsbehovene skal vurderes realisert tilknyttet skoleutbygging/renovering.
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•
•
•

Anleggsbehovene kan vurderes realisert i tilknytting til offentlige byggeprosjekt, eksempelvis helseog velferdssenter, eller som interkommunale samarbeidsanlegg der anleggsbehovet vanskelig lar seg
realisere i Trondheim.
Det skal legges vekt på å slå sammen flere anleggsbehov i flerbruksanlegg.
Anlegg til idretter som ikke får sine sesongbehov oppfylt skal prioriteres over anlegg til idretter som
etterstreber dekket helårstilbud.

Fullstendig vedtak fra årsmøtet kan leses her.
Innspill og behandling
Arbeidet er i hovedsak basert på innspill fra særkretser og særforbund med frist 15. september.
Med bakgrunn i sammenslåing med Klæbu kommune 1. januar 2020, ble særidrettene i årets runde også bedt
om å ivareta anleggsbehov i Klæbu. Fellesnemda for Klæbu Idrettsråd og Idrettsrådet i Trondheim behandler
også saken i møte 16. oktober for å ivareta kjente anleggsbehov i Klæbu kommune.
Videre ble også idrettsrådene i Trondheimsregionen invitert til å gi innspill på evt, nye regionale anleggsbehov
som kan være aktuelle for et interkommunalt samarbeid, samt at det er avholdt møte med kommunen v/ enhet
idrett og friluftsliv for å avdekke evt. kritiske anleggsbehov som ikke er meldt inn fra idrettene selv.
Idrettsrådets har med bakgrunn i dette foretatt rullering av idrettens prioriteringsliste 2019-2020 pr 24. oktober
2018.
Tydelig prioritering av idrettens behov
Prioritetslista er de siste årene blitt meget omfattende med mange ulike anleggsbehov. For å gi et oversiktlig
innspill som tydeliggjør idrettens prioritering overfor kommunen viderefører vi siste års struktur i lista.
• Alle idrettsanlegg inngår samlet i en prioritert liste.
Alle anleggsbehov uansett størrelse, er samlet i en liste. Anleggene er prioritert fra 1 til 34 og alle
anlegg har fått en egen prioritet. Merk: Interkommunale anlegg kan raskt gis nødvendig prioritet
dersom muligheten for realisering i et samarbeid med annen kommune er til stede.
Begrunnelse av pri 1 – hundekjøreløype
IRT har behov for å gi en utdypende begrunnelse for prioriteringen av dette anlegget.
Hundekjøremiljøet har i 20-30 år jobbet med å få på plass et anlegg for sin aktivitet i Trondheim, et
anlegg som også vil være viktig for egenorganisert aktivitet for et økende antall hundeeiere i byen.
Trondheim Trekk- og brukshundklubb har 81 medlemmer, derav ca.10 barn og unge (pr 31.12.2017).
Klubben er i en situasjon med privat drift (egen løypemaskin) av løype i Selbu (Dragsten). Anlegget
er arbeidskrevende for et lite miljø, og det er lang og krevende reisevei som gir dårlige muligheter
rekruttering. Denne løypa har i forbindelse med en reguleringsprosess nå også blitt omdefinert til
skutertrase. Det lave antall aktive barn og unge innen denne idretten skyldes i stor grad den krevende
anleggssituasjonen, potensialet er mye større.
Anlegget har ligget høyt prioritert i idrettens prioriteringsliste helt siden oppstarten i 2006 og
Trondheim kommune bevilget midler første gang i 2008 (1 mill kr) for etablering av anlegget.
Midlene ble senere omdisponert, men det ble på nytt bevilget 1 mill i 2015 og ytterligere 1,6 mill lå
inne i økonomiplanen for 2018 og 2019. Hundekjøreløypa er det siste året omtalt i rådmannens
saksframlegg i Bystyret 17.des 2017, sak 177/17 - Granåsen utbygging og i Bystyret 12.april 2018,
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sak 42/18 - Investering innen idrettsområdet. Det ble dessverre ikke i noen av sakene fattet noe
konkret vedtak om videre arbeid fra kommunens side. Manglende politisk vedtak er svært uheldig for
framdrift i utredning og etablering av anlegget.
Det har i flere år vært jobbet for å få etablert løype i VM-anleggene fra 1997 på høydedragene bak
hoppanlegget i Granåsen. Løypene oppe på åsen er i dag lite benyttet, og de er meget godt egnet for
både sommer- og vinteraktivitet for hundekjørere, men trase inn/ut av løypene er for bratt og
krevende. Kommunen signaliserte i sak 42/18 at det skal utredes adkomst inn i dette samme området
fra parkering på Smistad i en trase parallelt med andre skiløyper inn i marka. IRT mener dette kan
være et godt alternativ som også vil komme lite i konflikt med andre skiløpere.
Idrettsrådet ber nå om at kommunen intensivere arbeidet med å idrettens høyeste prioriterte anlegg
etablert, slik at både hundekjøremiljøet og andre tilfeldige hundeeiere så snart som mulig får et godt
kommunalt tilbud for aktivitet og rekruttering.
•

Andre registrerte behov for anlegg er lagt alfabetisk i egen liste.
For å tydeliggjøre de høyest prioriterte anleggene, er et stort antall øvrige innmeldte anleggsbehov
samlet i et eget vedlegg. Vi presiserer at lista er sortert alfabetisk uten intern prioritering. Dette er
også viktige anleggsbehov som sannsynligvis etter hvert vil bli løftet inn i prioritert liste. Når dette
skjer vil være avhengig av særidrettenes årlige innspill og aktivt arbeid/prosjektering fra de som
«eier» prosjektet.

•

Skoleanlegg i Trondheim er i hovedsak ikke tatt inn i listene.
Bygging av standard skoleanlegg (idrettshall og KG-bane) følger skoleutbyggingen og planlagt
oppstart/ferdigstilling beskrives årlig i kommunens budsjett og økonomiplan. Det er derfor ikke behov
for at dette ligger som eget vedlegg til vår prioriteringsliste. Kun skoleanlegg der kommunen har
signalisert at idrettslag kan være utbygger, samt konkrete anleggsbehov ved nye skoler ut over det
som er vedtatt som standard i PIF-plan er ivaretatt i listene.

•

Nærmiljøanlegg er ikke tatt inn i lista.
Idrettene er ikke bedt om innmelding av behov for nærmiljøanlegg. Etter avtale med enhet idrett og
friluftsliv (IF) skal dette ivaretas via andre rutiner i kommunen. IRT melder likevel inn til IF evt.
nærmiljøanlegg som kommer inn i prosessen. IRT ber imidlertid om å bli involvert og få gi uttalelse
til rådmannens prioritering av nærmiljøanlegg da dette også er anlegg av betydning for idretten.

•

Oppgradering/rehabilitering/kjøp av eksisterende anlegg er ikke tatt inn i lista.
IRT mener vår oppgave i denne sammenheng er å prioritere nye anleggsbehov og at prioriteringslista
blir bedre og tydeligere ved ikke å ta inn alle behov for rehabilitering av eksisterende anlegg og evt.
kjøp av eksisterende anlegg. Enkelte eksisterende anlegg som krever omfattende omforming er
imidlertid tatt inn. Vedlikehold av kommunale anlegg ivaretas av strategi vedtatt i Bystyresak
«Vedlikehold av idrettsanlegg» - PS 166/16.

•

Anlegg som er påbegynt eller ferdig finansiert er ikke tatt inn i lista.
Anleggene vil bli realisert og de trenger derfor ikke lenger ligge i lista.

•

Utstyrsbehov er ikke tatt inn i lista.
Dette ivaretas via egne ordninger med midler avsatt til utstyr kommunale anlegg og kommunal støtte
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utstyr private anlegg.
Beskrivelse av idrettens behov
Lista beskriver i egen kolonne hva idretten ber Trondheim kommune om å bidra med i det enkelte prosjekt.
Kommunalt anleggsbidrag til private prosjekter
Idrettsrådet innser at kommunen ikke klarer å fullfinansiere mange av anleggene det er behov for i
kommunen. For å bidra til en hurtigere realisering og få dekket prekære behov, ber vi om at kommunen gir et
betydelig anleggsbidrag til prioriterte private prosjekter ut over den faste kommunale andelen ved
spillemiddelsøknader. Idrettsrådet opprettholder oppfordringen til kommunen om å utvikle gode finansieringsog driftsmodeller for alle private anleggstyper (lik de som er besluttet for idrettshaller), også anlegg som ikke
ligger i tilknytning til skole.
Konklusjon
Idrettsrådet har kommet fram til vedlagte liste over idrettsanlegg som bør prioriteres i Trondheim kommune i
årene som kommer.

Med hilsen
IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM
Anne-Lise Bratsberg /s/
styreleder

Bjørn Kilskar
daglig leder

Vedlegg:
1. Idrettens prioriteringsliste over anleggsbehov 2019-2020.
2. Andre registrerte behov idrettsanlegg.
Kopi:

Trøndelag idrettskrets.
Særkretser, regioner og særforbund.
Klæbu kommune
Klæbu idrettsråd
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Anlegg
1 Hundekjøreløype Smistad - Granåsen
2 Stort Skateanlegg (Regnbueparken?)
3 Spesialhall skyting. Granåsen
10-15-50 m.
4 Idrettens basishall og Trenings- og
konkurranseanlegg for vektløfting og styrkeløft.
Leangen idrettspark

7
8
9
10
11
12

13

14
15
16

Aktivitet

Hva idretten ber om

Hundekjøring både sommer og vinter.
Skating , BMX ol.
Skyting, skiskyting, DFS

Bygging og drift av anlegget
Bygging og drift av anlegget
Tomt, regulering og anleggsbidrag. Finansiering av
garderobedel.
Bygging og drift av anlegget i samarbeid med idrettslag (ATIF)

Turn og basistrening alle andre hallidretter.
Vektløfting og styrkeløft

Anleggsbidrag. Bidrag og drahjelp fra kommunen for å få
etablert slalomanleggene. Reetablering / erstatning av
"Sluppenbølgene"
Rekrutteringsanlegg for langrenn. Skileikområde for barn under Kommunalt anlegg
Næranlegg ØST Vinter
10år . Flerbruksanlegg med vekt på hinderløype,
(ski)orientering og terrengsykling.
Fotball og klatring
Bygging og drift av anlegget
Fotballhall Granåsen og fullverdig klatreanlegg
Svømming, stup, dykking, undervanns-rugby og vannrelatert
Bygging og drift av anlegget
Bydelsbasseng Øst
aktivitet.
Mange ute og inneidrette, herunder friidrett og isidretter
Gjennomføre mulighetsstudie. Regulere, finansiere, bygge og
Flerbruksanlegg Tiller
drifte anlegget.
Taekwondo, boksing, kickboksing, judo, jujutsu, annen
Bygging og drift av anlegget i samarbeid med idrettslag
Kampsportlokaler Granåsen(?)
kampsport.
Bygging og drift av anlegget i samarbeid med idrettslag
Løyper for terrengsykling. Rekruttering, trening og Sykkel
konkurranse. Nilsbyen.
Planlegging, utredning. Anleggsbidrag og bidrag til drift. TK bør
Motorsportarena Skaun. (Interkommunalt anlegg) Bilsport og motorsykkel
være part i et slikt anlegg for å kunne gi et tilbud til Trondheims
befolkning.
Alle typer luftsport, samt flerbruk andre idretter
Planlegging, utredning. Anleggsbidrag og bidrag til drift. TK bør
Luftsportarena Fremo og flerbruksanlegg
være part i et slikt anlegg for å kunne gi et tilbud til Trondheims
(Interkommunalt anlegg)
befolkning.
Fotball og friidrett
Regulering, finansiering og drift.
11'er KG-bane og friidrettsanlegg
Heimdal/Breidablikk
Seiling, windsurf, surfing, kite, standup padling. Jolle-seiling.
Tomt, regulering og anleggsbidrag.
Midt-Norsk Sjøsportarena
Rulleskøyter, skøyter, ishockey og friidrett.
Planlegging, utredning. Anleggsbidrag og bidrag drift i et
Kombinert rulleskøytebane/ kunstisbane og
samarbeid med Melhus og Skaun.
løpebane friidrett på Klett. (Interkommunalt anlegg)

5 Elvepadleanlegg Nedre Leirfoss og Sluppen

6

2019-20

Elvepadling, slalompadling river running og feestyle

17 Idrettshall, basishall, kampsportlokaler Ugla

Flere ulike innendørs aktiviteter

Standard investerings-og driftsavtale med Trondheim
kommune. Rekkefølgekrav dekket av TK

18 Sørborgen klubbhus og innendørs skytebane
19 Vassfjellet skisenter

Skyting
Hovedanlegg trening og konkurranser i alpine grener,
freeski/freestyle og snowboard. HC-tilrettelagt. Rekrutteringsog breddeanlegg. Basisanlegg i bunnen av bakken og
tilrettelagt område for barn.
Skøyteidrett
Diskgolf

Anleggsbidrag
Anleggsbidrag

20 Skøytehall Leangen
21 Frisbeegolfanlegg 2x18-hulls konkurransebane.
Bratsberg

Idrettsrådet i Trondheim

Finansiere, bygge og drifte anlegget.
Regulering og finansiering. Drift i samarbeid med klubb.
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Anlegg
22 Flatåsen - Byåsen
23 Idrettshall Nidarvoll, to flerbruksflater*
(I utgangspunktet planlagt som skoleidrettshall med
en fullverdig flate)
24 Ishall Dalgård
25 Trondheim Golf klubb . Divingrange flerbruksanlegg
26 Båthus for Roing
27 Akebakke Sørem
28 Idrettshall 2 flater, Eberg
29 Fleridrettshall og fotballhall Lade idrettspark.

2019-20

Aktivitet

Hva idretten ber om

O-løp, trening, turorientering, turbruk, nærmiljøaktivitet,
skolebruk
Flere ulike innendørs aktiviteter og fotball

Anleggsbidrag

Isidretter, garderober og styrkerom
Flerbruksanlegg for idretter, mosjonister og
bevegelseshemmede. Mulige idretter: Hockey, terrengsykling,
terrengløping, freesbee golf, curling.
Oppbevaring av NTNUI sine robåter. Samarbeid med andre
roklubber i Trondheim.
Naurbaneaking, pulkutfor, barne- og familieaktiviteter
Flere ulike innendørs aktiviteter
Innendørs hallaktivitet, fotball

30 Sandhall. 4 konkurransebaner sandvolleyball/
beachhåndball.
31 9er Kunstgressbane, Starrmyra
32 Tennisanlegg Dalgård utebaner
33 Sjøflyarena Litjvatnet. (Interkommunalt anlegg)

Sandvolleyball (og andre sandhallaktiviteter?)

34 Idrettshall S.P Andersens veg

Håndball, volleyball, innebandy, futsal, aerobic, spinning,
kampsport, andre ballidretter

Idrettsrådet i Trondheim

Fotball
Tennis
Sjøflygning

Bør om mulig bygges med to fullverdige flerbruksflater. Idretten
mener det trengs for å dekke det samlede behovet i
nærområdet.
Anleggsbidrag og rekkefølgekrav.
Kommunal støtte forprosjektering

Tomt, regulering og anleggsbidrag
Finansiere, bygge og drifte anlegget
Tomt, regulering og anleggsbidrag.
Idrettshall: Standard investerings-og driftsavtale med
Trondheim kommune. Rekkefølgekrav dekket av TK.
Fotballhall / cageballhall anleggsbidrag
Tomt, regulering, finansiering. Drift av anlegget i samarbeid
med klubber.
Regulering, rekkefølgekrav og anleggsbidrag
Finansiere, reetablere og drifte anlegg.
Anleggsbidrag og bidrag til drift. Trondheim kommune må være
part i et slikt anlegg for å kunne gi et tilbud til Trondheims
befolkning.
Tomt, regulering, anleggsbidrag og rekkefølgekrav.
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Anlegg

Aktivitet

Hva idretten ber om

Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov

7'er KG ved Åsvang Skole

Fotball

Finansiere, reetablere og drifte anlegg.

Anlegg for bryting (Trondheim Bryteklubb)

Bryting

Bygging og drift av anlegget i samarbeid med idrettslag

Anlegg for fekting (Tordenskiold fekteklubb, evt
enda en ny klubb)
Bueskytteranlegg store konkurranser. Flatt areal
på 140X 160-190m som er tilrettelagt og tilgang
fellesfunksjoner/ infrastruktur f.eks i Granåsen.
Cricket og baseball øvingsanlegg.
Slagbur/treningsnett Lade idrettspark, sambruk
baseball
Digresmyra skyteanlegg. 50 m utendørs riflebane.

Fekting

Bygging og drift av anlegget i samarbeid med idrettslag

Bueskyting

Regulering og opprbeiding av brukbart areal.

Cricket og baseball øvingsanlegg med Practice Nets og
Cricket Bowling Machine

Tomt og anleggsbidrag

Skyting

Regulering og anleggsbidrag.

Flerbrukshall,
Jonsvatnet
Fotballanlegg SIL Leangen
9er Fotballhall og utvidet banekapasitet
Tribune, klubbhus og garderober
Friidrettsanlegg - fullverdig. Dragvoll

Fotball

Tomt, regulering, anleggsbidrag og rekkefølgekrav.

Fotball

Regulering, tomt og anleggsbidrag.

Friidrett, Løkkefotball og uorganiserte aktiviteter.

Regulering, finansiering og drift.

Frisbeegolf rekruttanlegg Leangen idrettspark

Diskgolf

Regulering og anleggsbidrag

Granåsen Langrennscross (Høgåsen)

Treningsaktiviteter og konkurranser langrenn, kombinert

Anleggsbidrag og evt regulering

Gråkallen Vinterpark

Hovedanlegg for freeski/freestyle og snowboard. HCtilrettelagt. Treningsanlegg, rekrutterings- og breddeanlegg.
Treningsaktiviteter og konkurranser skileik, rekrutt alpin, hopp
og langrenn

Festekontrakt, anleggsbidrag og kommunal garanti.

Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov

Hallsteinkollen

Anleggsbidrag og evt regulering for reetablering av anlegg.
Ivareta Sjetne IL sine interesser i utbyggingen, slik at dagens
gode aktivitetstilbud totalt sett i området opprettholdes også
etter utbygging. Utbyggingsavtale der utbygger bidrar
økonomisk til reetablering.
Tomt og regulering. Finansiering og drift i samarbeid med
Vestbyen Svømming.
Finansiere og bygge. Drift i samarbeid med idrettslag

Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov

Husebybadet

Svømming. Treningsanlegg 50m 3 baner

Idrettens basishall i tilknytning til ny skole på
Sunnland/Nidarvoll
Idrettens basishall i tilknytning til skoleanlegg
Overvik/ Ranheim/Jakobsli

Turn,basistrening,kompetanseutvkling mellom ulike
idretter,aktivitet barnehage,skole og SFO,Folkehelsetiltak
Turn, basistrening andre idretter. Alternativ bruk på dagtid;
skole, barnehage, folkehelsetiltak

Andre
anleggsbehov

Idrettens basishall integrert i nytt anlegg i område
Granåsen langs Kongsvegen.

Tomt, regulering og anleggsbidrag. Rekkefølgekrav dekket av
TK

Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov

Idretthall 2 flater. Ranheim

Turn,basistrening,kompetanseutvkling mellom ulike
idretter,aktivitet barnehage, Trønderhopp, skole og
Olympiatoppen,Folkehelsetiltak
Håndball og andre inneidretter

Idrettshall Klæbu, en flate

Håndball og andre inneidretter

Tomt, regulering og anleggsbidrag.

Idrettsrådet i Trondheim

Finansiere og bygge. Samlokalisering med skoleidrettshall.
Drift i samarbeid med IL.

Tomt, regulering og anleggsbidrag.
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PRIOR

Anlegg

Aktivitet

Hva idretten ber om

Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov

Kunstgress 11'er Leinstrand

Fotball for Leinstrand IL

Regulering, rekkefølgekrav og anleggsbidrag.

Kunstgress 9'er bane-Nissekollen

Fotball barn og unge

Anleggsbidrag for utvidelse av eksisterende 7’er bane.

Landhockey - tilrettelagt i neste kommunale 11-er
fotball
Mobilt snøproduksjonsanlegg

Landhockey

Finansiere, bygge og drifte anlegget

Snøidretter

Finansiere, etablere og drifte anlegg for utlån til klubber

Motorsportanlegg innendørs , Tiller Trondheim

Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov

Sjetne Kunstgress - utvidelse og rehabilitering av
dagens anlegg
Skateanlegg stort (Anlegg nummer 2)

Motocross/Supercross, Trial, Enduro, Mini Moto, Speedway,
Tomt, regulering og anleggsbidrag. Prosessledelse for å samle
ATV/Quad, Supermotard, Freestyle, Radiostyrt bilsport, I tillegg motorsportene.
til motorsport bl.a. skateboard, bmx sykling, klatring og andre
typer aktiviteter som kan passe inn i en flerbrukshall for
motorsport, action- og xtremesport.
Fotball
Regulering og anleggsbidrag

Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov

Steinan Skitrekk - videreutvikling av anlegget og
tilkobling for mobilt snøproduksjonsanlegg.
Stokkan alpinanlegg

Andre
anleggsbehov

Tiller Syd

Andre
anleggsbehov
andre
anleggsbehov

Trampoline/supertramp Leangen

Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov
Andre
anleggsbehov

Spesialhall kampsport

Skating , BMX ol.

Tomt, regulering, finansiering og drift.

Ulike kampidrettsaktiviteter, spesielt boksing trenger et slikt
anlegg, men også kickboksing, ju-jitsu, judo, karate og
lignende.
Treningsaktiviteter rekrutt alpin, hopp, aking, sykkel mm

Tomt, regulering og anleggsbidrag

Trening og konkurranser i alpine grener, freeski/freestyle og
snowboard. Rekrutterings- og breddeanlegg. Skileikområde for
barn.
Turn, basistrening andre idretter. Alternativ bruk på dagtid;
skole, barnehage, folkehelsetiltak

Erverv adkomst og parkering kombinert med kommunal
innfartsport til marka. Langsiktige avtaler grunneiere.,
Anleggsbidrag utbygging og etablering strøm, vann, avløp
Finansiere og bygge. Drift i samarbeid med idrettslag

Barmark snowboardaktivitet, turn m.fl

Lokale, oppbevaring og finansiering

Gymnastikk -og turnaktivitet, bredde og konkurransegrener
turn kvinner og menn, og Troppsgymnastikk. Fullverdig
basishall
Utleira IL - Utvidelse av 7'er bane til 11'er bane, ved Fotball
Utleira Kunstgress
Fotball
Utleira IL - Videreutvikle kunstgressbane i
Stordalen til en 7'er bane med nytt kunstgress
Kajakk, dykking og annen vannsport
Vannsportsenter Østmarkneset
Turnanlegg flere haller

Vikerauntjønna aktivitets- og friluftsanlegg

Idrettsrådet i Trondheim

Tursti, sykkel, rulleski, casting, trim, skileik etc. HC-tilpasset

Anleggsbidrag og evt regulering

Tomt, regulering og anleggsbidrag. Rekkefølgekrav dekket av
TK
Regulering og anleggsbidrag
Regulering og anleggsbidrag
Anleggsbidrag og evt regulering
Regulere, finansiere og drifte
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