Referat
Fordelingsmøte kommunale baner / utendørsanlegg sommer 2018.
Onsdag 17. januar kl 20:00- 22:00
Sted:
Idrettens hus
Deltakere: Se vedlagt deltakerliste m/kontaktinfo
Referent:
Bjørn Kilskar
SAKLISTE
Sak 1

Status og momenter fra kretser
Kretsene orienterte kort om erfaringer, aktivitetsutvikling, nye behov, tilbud og evt
utfordringer de ser i 2018.

Vedtak Til info.
Se vedl - Aktivitetstall pr 31.12.2016
Sak 2

Generelt om anleggssituasjonen og økonomi fra Trondheim kommune
Saker det ble informert om:
-

-

Generelt ingen endring i økonomi som berører drift/åpningstider av anleggene.
Lade idrettsanlegg:
2018: Sambruksanlegg(hall) tennis, bordtennis og kampsport åpner 5.feb
2018: Pitch mellom Lade 2 og 3 planlagt ferdig april
2018: Petanque bane planlagt ferdig april
2018: En ny sandvolleybane planlagt bygget på våren
2018: Fire utendørs tennisbaner planlagt bygget vår/sommer, usikker tidspkt ferdig
2018-19 Tribune bane 5 – Tr.heims Ørn bygges.
2018/19: Oppstart bygging kombihall fotball / idrettshall / cageball. Trygg Lade. 2019:
En ny sandvolleybane planlagt bygget. Konkurranseanlegg med 4 baner ferdigstilles.
Stenging Øya Stadion 23.07 – 03.09 pga Nor-Fishing
Stenging Dalgård kun friidrettsbane 28.05 – 30.06 (ca tidspunkter) pga rehabilitering
og bytte av banedekke.
Info om faste driftsavtaler kommunale anlegg pr jan 2017.

Vedtak Til info
Særkretser må involveres tett i detaljplanlegging av nye anlegg Lade (sandvolley,
petanque og tennis.)
./.
Se vedlagt oversikt faste driftsavtaler.
Sak 3

Vedta banefordeling sommer 2018
Forslag fordeling av baner uten driftsavtaler, inkludert tid til egenorganisert aktivitet ble
gjennomgått, drøftet og justert i møtet.
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Vedtak Vedlagt vedtatt banefordeling sommer 2018 (2 dokumenter).
./.
TK viderefordeler tid til utsatte grupper.
IRT/TK kaller inn tennis til eget fordelingsmøte når tidspunkt for ferdigstillelse utebaner
på Lade er avklart.
Sak 4

Vedta arrangementsliste bane sommer 2018
Innmeldte arrangementer ble gjennomgått og enkelte kollisjoner ble løst i møtet.

Vedtak Vedlagt vedtatt arrangementsliste bane sommer 2018.
./.
TK/bydrift sammen med kretsene jobber videre med å løse kollisjoner på Lade stor KGbane. Revidert arrangementsliste kommer når dette er løst.
Nye arrangementer kan i ettertid kun tas inn etter avklaringer med/godkjenning av
krets/klubb som eier rammetiden eller har arrangement i kollisjon med det nye
arrangementet.
Sak 5

Erfaring vinterbruk baner og plan fordeling baner vinter 2018/2019
Lade KG stor bane fungerer nå meget bra. Kun behov for liten justering av ujevnt/dårlig
lys på et punkt midt ute på banen.
Eberg kunstgress har en del defekte lyspkt som snarest må repareres.
Plan fordeling rammetid og arrangementer Lade KG stor bane og Eberg kunstgress
perioden 1.nov 2018 – påske 2019.

Vedtak TK/bydrift følger opp reparasjon/justering av lys på begge baner.
IRT kaller inn til fordelingsmøte bane vinter 2018/19 som avholdes i uke 38/39.
Sak 6

Eventuelt
-Intet

Vedlegg
Aktivitetstall kretser pr 31.12.2016.
Oversikt faste driftsavtaler pr. jan. 2018.
Vedtatt fordeling kommunale baner uten driftsavtaler sommer 2018 (to dokumenter).
Vedtatt arrangementsliste sommer 2018.
Deltakerliste

Bjørn Kilskar
Idrettsrådet i Trondheim
41900109
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