
Pris til husmed stort hjert
Juryen var så lykkelig etter sitt besøk på Rosenborgbanen at klubbhuset
til Idrettslaget Trond får kommunens byggeskikkpris for 2013.

– Sjelden har en jury opplevd en så
sterk lykkefølelse.
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Ankomster: «Kristian With»fra Vestnes
til kai55Ladehammerkaia, «Richard
With»fra Rørviktil kai 2pir1, «Nord
Norge»fra Kristiansund til kai1pir1,
«Atlantic» fraØrstatil kai 43Transittkaia,
«Sea CargoExpress»fra Kristiansund til
kai1apir1Ro-Ro.

Havna i dag
Avganger:
«Kristian With»til Bodø,
«Richard With»til Kristiansund,
«Nord Norge»til Rørvik,
«Sea CargoExpress» til Kristiansund.

– Dette er overveldende, sa
arkitektene Runa Bjørke og
Steffen Wellinger da de fikk
prisen av ordfører Rita
Ottervik.
Trondheim kommunes bygges-
kikkpris ble i går utdelt for åt-
tende gang. Store byggeprosjek-
ter som første byggetrinn ved St.
Olavs Hospital, Rockheim og
Residence-kvartalet er blant de
tidligere vinnerne. Det var der-
for uventet at klubbhuset til et av
byensmindre idrettslag skulle få
prisen. Men juryen ble begeis-
tret da de var på befaring.
– Sjelden har en jury opplevd

en så sterk lykkefølelse. Klubb-
huset til Trond handler om gras-
rotengasjement, fellesskapsånd,
tilhørighet og kvalitet, sa ordfø-
reren, som har vært juryens led-
er.

Populært møtested
Klubbhuset er i stor grad bygd
på dugnad av foreldrene til de
unge fotballspillerne i Trond.
Det ble ferdig i fjor og fungerer
nå som et samlingspunkt på Ro-
senborg. Det overbygde arealet
foran huset er et populært møt-
ested både for unge fotballspill-

ere, foreldrene deres og mange
andre.
Juryen mener huset fullt ut

tilfredsstiller kriteriene for by-
ggeskikkprisen. Den skal gå til
et prosjekt som«bidrar til å heve
og utvikle allmenn byggeskikk,
som er av høy kvalitet, er knytta

til folks dagligliv og nærmiljø,
og som tar hensyn til Trond-
heims egenart».

Danner fellesskap
I juryens begrunnelse heter det
at klubbhuset «er et bevis på at
arkitektonisk utforming og kva-

litet har kraft i seg til å skape
rom som kan danne sterke fel-
lesskap mellom mennesker» og
at bygningen har «et stort
hjerte».
Juryen roser fleksibiliteten i

bygningen og smarte løsninger,
som for eksempel kjøkken som
fungerer både ute og inne.Gjen-
bruk er også et stikkord for
klubbhuset på Rosenborgba-
nen. Gamle målnett er blitt

brukt til å lage sofaliknende
benker på det overbygde utea-
realet.

Nesten alle er med
StyrelederBerge Solberg i Trond
mener bygningen fungerer godt
i klubbens arbeid med bredde-
fotball.Nesten alle barn og unge
i nærmiljøet ermed i klubben og
nesten alle familier er involvert.
Og mens huset er bygget på

Prisvinner: Klubbhuset til Idrettslaget Trond får Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2013. Foto: PASI AALTO

Møtested: Klubbhuset er blitt et populært møtested både for unge
fotballspillere og mange andre i nabolaget på Rosenborg.

Hederlig omtale: I samarbeid med huseieren, håndverkeren og
byantikvaren har Bergersen Arkitekter gitt nytt liv til ei gammel brygge
som kan være et forbilde for andre, mener juryen.


