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NFF Trøndelag i tall

• 1 av 18 fotballkretser
• Trøndelag utgjør rundt 14 % av all aktivitet i Norges Fotballforbund

• Over 50.000 kv.km. i areal (strekker seg over 5 fylker)
• 55 kommuner og Idrettsråd å forholde oss til
• 230 klubber
• 3.500 lag
• 45.000 aktive spillere
• 10.000 trenere/lagledere
• 35.000 fotballkamper pr. år (+ klubbenes cuper og turneringer)

• 10 ansatte i administrasjonen på Lerkendal Stadion

• Trondheim
• 35-40% av all aktivitet i NFF Trøndelag er i Trondheim Kommune (42 klubber)



NFF Trøndelag - 8 områder/soner 

Namdal

Innherred
Trondheim

Stjørdal

Nord-Østerdal

Fosen

Orkdal

Gauldal



Nye eller 
økt behov

Oversikt over 
områder hvor det
er/vil være behov 
for flere flater: 

11er kgr. 31 stk.
- 4 stk. TK
- 27 stk. Klubb

11er gr. 6 stk.

7/9er kgr. 18 stk.
- 2 stk. TK
- 16 stk. Klubb

Haller 0 stk.

Oversikt over baner 
organisert aktivitet: 



Anleggsutvalget i NFF Trøndelag

Eivind Selven
Kretsleder

Bjørn Langørgen
NK DL / Leder KA

Lars Nesheim
Hovin IL

Ove Halvorsen
Anleggskons. NFF

Klubbrep.
Nord-Trøndelag

?

Leder AU Sekretær AU Medlem AUMedlem AU Medlem AU



Anleggsutvalgets mandat - vedtatt av kretsstyret mars 2016

Anleggsutvalgets mandat skal være forankret i den til enhver tid gjeldende 
handlingsplan fra NFF. 

Mandatet er for øvrig definert til at anleggsutvalget skal bidra til å styrke den totale 
gjennomføringskraft på anleggsområdet.

Anleggsutvalget skal kunne foreslå konkrete aktiviteter og tiltak som bidrar til en 
styrket måloppnåelse på anleggsområdet. 



NFF Handlingsplan 2016-2019 - Anlegg

8 hovedmål:

• Utvide anleggskapasiteten slik at denne er tilpasset aktivitetsønsker
• Fortsatt satsing på å bygge kunstgressbaner
• Utvikle anlegg som gir muligheter for vinterdrift
• Øke vedlikeholdsgraden
• Realisere flere nærmiljøanlegg
• Øke utbyggingstakten av anlegg i storbyer og pressområder
• Samarbeide med andre idretter for å øke hallkapasitet for Futsal
• Sikre at utbygging, drift og rehabilitering av anlegg blir gjennomført på en miljømessig 

forsvarlig måte



NFF Trøndelag er derfor opptatt av 

• Kjenne til områdeplaner for boligutbygging
• Prioritering av anlegg
• Organisering av idretten i nye utbyggingsområder 
• Rekkefølgekrav som spesielt gjelder idretten og infrastruktur opp imot dette
• Hvilken type anlegg skal bygges
• For den organiserte idretten eller kun for den egenorganiserte, eller en kombinasjon
• Driftsløsninger/eierskap til anlegg – kommunen eller klubb, eller i kombinasjon
• Vedlikehold av anlegg
• Forvaltning av bruk/utleie
• Miljøfokus i alle ledd fra utbygging til drift/vedlikehold

Samarbeid            Kommunikasjon            Kompetanse            Økonomi



Frivillighet vs. offentlige og private foretak



Jeg fikk et spørsmål fra en klubb en gang!



Fra grus og gress til 11er kunstgress

Bilder fra Heimdal Kunstgress
Bygget i 2001 - 100x64 meter



Når samme spørsmål kommer i dag??????

• Behovet har endret seg noe de seneste årene
• Sportslig utvikling/spillerutvikling og banestørrelser henger nøye sammen
• Banestørrelser er tatt ned noe, tilpasset alder
• Nye spillformer er lansert

• Resultat av dette er at serietilbudet fra fotballkretsen er bredt
• Det meldes på flere lag i seriespillet
• Betyr flere kamper som skal avvikles

• Som en konsekvens av dette igjen
• Krever god oversikt og tilrettelegging i klubb
• Krever godt samspill mellom klubb og fotballkretsen
• Krever økt banekapasitet til treninger og kamper

• Behov for etablering av nye kunstgressbaner



Dagens spillformer og spilleflater – hva skal man bygge?

7er
50x30

9er
70x50

11er
100x64

3er
15x10

5er
30x20



Flere spilleflater på samme bane

100m

64m



….eller baner tilpasset spillformer

Trond IL og Kvik FKs rehabilitering 
av Rosenborgbanen jul/aug. 2016.



….eller baner tilpasset spillformer

64 meter

100 meter

68 meter

50 meter

30 meter 50 meter

7er
50x30

9er
68x50

11er
100x60

Trond IL og Kvik FKs rehabilitering 
av Rosenborgbanen jul/aug. 2016.







Samarbeid om anlegg lokalt
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