Referat
Fordelingsmøte kommunale baner / utendørsanlegg 2015.
Onsdag 14. januar kl 20:00- 22:15
Sted:
Idrettens hus, møterom 5, 1.etg
Deltakere:
Se vedlagt deltakerliste m/kontaktinfo
SAKLISTE
Sak 1

Status og momenter fra kretser
Kretsene orienterte kort om erfaringer, aktivitetsutvikling, nye behov og tilbud, utfordringer
2015.

Vedtak

TK/Cricket ser på muligheten for å anlegge pitch mellom bane 1/2 på Lade.
Vedlagt aktivitetstall som blir lagt til grunn for fordelingen.

Sak 2

Generelt om anleggssituasjonen og økonomi
Kommunen orienterte blant annet om:
- Nye anlegg til fordeling i 2015 / anlegg under ombygging.
- KG-baner til egenorganisert bruk (skolebaner/nærmiljøanlegg).
- Bane for bueskyting er fast anlagt på Saupstad.
Ny stor KG-flate på Lade vil bli vinterbrøytet.
Egenorganisert bruk av KG-baner ble drøftet.

Vedtak

Alle minibaner /nærmiljøanlegg forbeholdes kun egenorganisert aktivitet.
KG 7’er som bygges ved skoler bør i hovedsak forbeholdes egenorganisert aktivitet*.
Kg 11’er baner skal forbeholdes organisert aktivitet*.
* spesielle forhold / dårlig banekapasitet i nærområdet må vurderes med tanke på å fravike
disse prinsippene. Se behandling sak 3.
TK sørger for tydelig skilting på baner som helt/delvis tilrettelegges for egenorganisert
aktivitet.

Sak 3

Vedta banefordeling 2015
- Det ble gitt kort info om faste driftsavtaler kommunale anlegg pr des 2014.
- Forslag fordeling av baner uten driftsavtaler, inkludert tid til egenorganisert aktivitet ble
gjennomgått, drøftet og justert i møtet.

Vedtak
./.

Se vedlagt vedtatt banefordeling 2015 (2 dokumenter) og oversikt faste driftsavtaler.
Egenorganisert aktivitet på Eberg kunstgress skal evalueres etter endt sesong.
IRT sjekker opp om det kan tillates organisert aktivitet på mini KG Åsveien skole.
(Avklart etter møtet: Mini KG Åsveien er bygget som nærmiljøanlegg og kan ikke inngå i
fordeling til organisert aktivitet)
IRT kaller inn til detaljfordeling av stor KG-flate sommer/høst når eksakt baneinndeling er
klar (for å utnytte hele flata best mulig.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDRETTSRÅDET
Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim
I TRONDHEIM
bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109
Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund
Orgnr:984 235 445. www.n3sport.no/il/irtrondheim
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sak 4

Vedta arrangementer 2015
Innmeldte arrangementer ble gjennomgått og kollisjoner behandlet. Nye arrangementer ble tatt
inn i lista under behandlingen.

Vedtak
./.

Vedlagt følger arrangementsliste etter møtet. Nye arrangementer kan i ettertid kun tas inn etter
avklaringer med/godkjenning av krets/klubb som eier rammetiden.

Sak 5

Eventuelt
- Ingen saker.

Vedlegg
Oversikt faste driftsavtaler pr des 2014.
Vedtatt fordeling kommunale baner uten driftsavtaler 2015 (to dokumenter)
Vedtatt arrangementsliste 2015
Aktivitetstall kretser pr 31.12.13 lagt til grunn for fordelingen.
Deltakerliste BF-møtet
Bjørn Kilskar
Idrettsrådet i Trondheim
41900109
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