BIL

Bedriftsidrettslaget ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU

Badminton

Trener ved Dragvoll Idrettssenter onsdag og fredag.
Deltar med flere lag i bedriftsserien.

Basket

Trener ved Husebyhallen onsdag og Dragvoll Idrettssenter
torsdag.
Deltar med lag i bedriftsserien.

Bowling

Deltar med et damelag og to herrelag i bedriftsserien og
individuell internserie blant herrespillerne.
Sesongen avsluttes med klubbmesterskap i mai.

Fotball

Trener ved Idrettsbygget Gløshaugen tirsdag.
Arrangerer en internserie ved NTNU i Dødens Dal.
Deltar med lag i bedriftsserien.

Golf
Deltar på turneringer som «Bedriftsserien i
golf» og noen cuper. Har også felles
treningssamlinger.

Håndball
Innebandy

Trener ved Dragvoll Idrettssenter onsdag og søndag.
Deltar i bedriftsserien.

Mosjon

Trener ved Idrettsbygget Gløshaugen onsdag og
søndag og på Dragvoll Idrettssenter tirsdag.
Deltar med to herrelag og to damelag i
bedriftsserien. Deltar i tillegg årlig på flere
turneringer.

Trener ved Idrettsbygget Gløshaugen mandag og torsdag. Egne dame- og herregrupper.

Treningsted og tid kan endre seg.
Se nettsidene våre for oppdatert informasjon.

Ski

Langrennsgruppa arrangerer internrenn hver tirsdag og deltar i bedriftskarusellen onsdager.
Felles deltagelse i mange turrenn.

Skyting

Trener eller kampskyter i kjelleren på Idrettsbygget
Gløshaugen.
Deltar i bedriftsserien.

Sykkel

Ønsker å gjøre sykling til en sosial sport, med å sykle
sammen både på landeveien og i terrenget.
Landeveistreninger torsdager fra april til juni.
Deltakelser i turritt hele sesongen og bedriftskarusellen
(20-50 km) hver tirsdag.

Orientering

Internløp (NTNU, Sintef, Statoil, St. Olavs Hospital m. flere)
hver torsdag.
Eksternløp (alle byens bedrifter) hver tirsdag i sesongen.

Volleyball

Trener ved Dragvoll Idrettssenter onsdager.
Deltar med miks lag i bedriftsserien sammen
med SINTEF-BIL. Deltar også på andre turneringer.

org.ntnu.no/bedriftsidrett

NTNU-BIL
Vi ble konstituert 29 Januar 1996 som en videreføring av bedriftsidrettslaget ved NTH. Laget er for alle som
har sitt daglige virke ved NTNU. Vi er organisert og fordelt i totalt 13 undergrupper.
Du er velkommen i laget enten du ønsker aktiviteter fullstendig på koffertnivå, eller du ønsker å satse litt og
bruke mer tid til trening.
På NTNU-BILs nettsider vil du finne informasjon om laget og de aktivitetene vi har.

Medlemsfordeler
EE
EE
EE
EE
EE
EE

Adgang til idrettsbyggene (Gløshaugen ,Dragvoll og Nedre Elvehavn)
Deltagelse i alle gruppens aktiviteter
Dekning av deltageravgift i turneringer
Delvis refusjon av startkontigenter, reiseutgifter og halleie
Rabatter i sportsforretninger som laget har avtaler med
Tilgang på leie av NTNUI’s koier

Innmelding
Medlemskap uten adgang idrettsbyggene.
Dette er medlemskap uten medlemskort og
betalingen skjer ved betaling til NTNU-BILs konto, se
vår nettside for nærmere informasjon.
Passer best for aktive i diverse uteidretter eller de
uten behov for treningssentrene.

Kontakt
Badminton
badminton-leder@bil.ntnu.no
Basketball
basket-leder@bil.ntnu.no
Bowling
bowling-leder@bil.ntnu.no
Fotball
fotball-leder@bil.ntnu.no

Medlemskap med adgang treningssentrene.
Treningskort får du kjøpt i resepsjonen ved
treningssentrene. Se sit.no for priser.
Treningskortet gjelder også som medlemskort i
NTNU-BIL.

Golf
golf-leder@bil.ntnu.no

Skyting
skyting-leder@bil.ntnu.no

Handball
handball-leder@bil.ntnu.no
Innebandy
innebandy-leder@bil.ntnu.no
Mosjon
mosjon-leder@bil.ntnu.no
Ski
ski-leder@bil.ntnu.no

Sykkel
sykkel-leder@bil.ntnu.no
Orientering
orientering-leder@bil.ntnu.no
Volleyball
volleyball-leder@bil.ntnu.no

org.ntnu.no/bedriftsidrett

