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Til årsmøte 7.3.2017 
 
INNKOMNE SAKER 
  
Avgivelse av rettighet knyttet til baneområde i klokkesvingen på Havstein.  
 
Styret i Sverresborg Hoops Bredde behandlet saken om videre engasjement i utbyggingen av 
Havstein banen i sitt styremøte 13.12.2016. Styrets holdning var enstemmig.  
 

Havstein 
Plan for ny 11m. x 15m. bane på Havstein ble fremlagt – sendt frem fra SIF Fotball. 
Vurderingen i Styret er at behovet for en utendørsbane med lokalisering på Havstein er 
meget begrenset og at kostnaden til investering blir betydelig. Det er også fare for at 
en andel av fremtidig drift på Havstein kan falle på basket.  
 
Vedtaket i Styret er at vi innstiller på å trekker oss ut av prosjektet og overlater 
rettighetene til tomta til SIF Fotball. Vi satte i 2012 av kr 100 000,- og 2013 kr 
150 000,- til et anleggsfond som var tiltenkt en bane i svingen på Havsteinbanen. Hvis 
vi nå skal gi fra oss rettighetene til banen, foreslår styret at dette blir en sak for 
årsmøte. Mathias orienterer fotball om dette. Se for øvrig banehistorikk vedlagt. 
 

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet følger Styrets vedtak fra 13.12.2016 der man nå vedtar å avgi retten til 
bygging i klokkesvingen. Retten går over til SIF fotball i samme øyeblikk som SIF 
fotball faktisk starter utbygging av sin fotballbane i det gitte området. Det avsatte 
anleggsfondet til prosjektet tilbakeføres til drift av klubben. 
 

 
Vedlegg i saken: 

Fra styrets årsberetning 2010: 
Hoops har fått godkjent bygging av ny utebane på Havsteinbanen. Denne vil bli 
liggende i ”klokkesvingen” på Havsteinbanen og vil bestå av en spilleflate med asfalt 
og minst to kurver. 
Banen vil bli en full bane, med internasjonale mål og oppmerking.  
Finansiering av banen blir gjort ved tilskudd fra Trondheim Kommune, fra 
sponsormidler fra NTE, støtte fra Norges Basketballforbund, samt egeninnsats. 
Så snart snø og tele forsvinner våren 2011 starter arbeidene, og målet er at banen skal 
stå ferdig tidlig i mai. Vi vil trenge noen sponsorer hvis vi skal ferdigstille tribune og 
gjerde rundt banen. 
Fra styrets årsberetning 2011: 
Året ble startet med en intensjon om å få etablert en utebane ved Havsteinbanen 
(Klokkesvingen). Finansiering, med støtte fra Kommune til bane og NBBF for utstyr, var 
klar. Neste steg var å legge asfalt. Da snøen forsvant og entreprenør skulle i gang, viste det 
seg at prosjektet var mer krevende enn antatt. For å få et godt stabilt dekke måtte det 
graves ut, og legges et drenerende sikt på hele banens areal. Dette ble anslått til en 
kostnadsramme på nær kr 300 000,-, mens budsjettet var på omtrent halvparten. Styret 
besluttet derfor å legge planene på is, mens man ser etter nye finansieringsmuligheter. 
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 Fra styrets årsberetning 2012: 
Styret foreslår overfor årsmøtet at årets overskudd på kr 114 414,- disponeres som 
følger: 
Avsatt til utebane kr 100 000,- 
Avsatt til annen egenkapital kr 14 414,- 
Total egenkapital ved utgangen av 2012 er dermed kr 417 251, hvorav kr 100 000 
øremerkes til utebane. 
 

 Fra styrets årsberetning 2013: 
Vi hadde i 2012 et ønske om å bygge en utendørs basketbane på Havstein samtidig som 
fotball utbedret fotballbanen. Men manglet litt finansiering og prosjektet ble lagt litt på is. 
Det er satt av kr 100 000,- i anleggsfond i regnskapet.  
Klubben har fortsatt en tomt i svingen på Havsteinbanen.  
Denne bør utvikles til å bli en utebane med litt sosialt rundt.  
Klubben har ikke hatt resurser til å jobbe med dette prosjektet i 2013 og det nye styret må 
se om vi kan jobbe litt videre med det i 2014.  
Trondheim kommune er svært positive til de innspill som ble gjort i 2012, så det er gode 
muligheter. Klubben har også satt av noen midler til prosjektet. 
I 2014 og 2015 står det ingenting om baneprosjektet. 

 


