Strateginotat til årsmøtet 27.02.13
Fra Sverreloven
§ 1 Formål
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF).
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

For å gi våre medlemmer mulighet til å drive organisert idrett iht formålsparagrafen så må vi
ha anlegg som tilfredsstiller dagens krav, og vi må sørge for at de vedlikeholdes og utvikes
videre. Vår organiserte idrett er i dag innen:
- fotball med hovedvekt på aktive innen aldersgruppen 5 til 15 år – ca 650 aktive
- turn med hovedvekt på aktive innen aldersgruppen 5 til 18 år – ca 350 aktive
- sykkel med aktive i alle aldersgrupper – ca 80 aktive
- tennis med aktive i alle aldersgruppen – ca 80 aktive
Utfordringer
Anleggene til IL Sverre har med unntak av for Tennis, samsvart dårlig med dagens krav.
- Fotball har et akutt behov for kunstgressbaner – både som nærmiljøanlegg og 7’er og
11’er baner. Ønsker også sterkt et innendørs fortballanlegg. Mistet en 11’er grusbane
da stadion ble ødelagt i 2003.
- Turn kommer fra 16. februar inn i Løa som hovedleietaker. Løa er en utmerket
basishall. Løa kan ikke brukes til konkurranser, men vil dekke behovet som lager og
til en hvis grad dekke funksjonen som samlingssted.
- Sykkel fikk velodromen i sentrum ødelagt i 2003, men har fortsatt å bruke klubbhuset
ved stadion som samlingssted og lager selv om dette ikke er tilfredsstillende
lokaliteter.
- Tennis har gode utebaner, men ønsker en tennishall med 1-2 baner.
- Klubben mangler i dag et klubbhus som er egnet som samlingssted for utøvere,
trenere, medlemmer som ikke er så aktive lengre, administrasjon og ledere.
Lagerplassen er heller ikke tilfredsstillende.
Fakta
04.11.63 inngikk IL Sverre og Levanger kommune en overenskomst hvor hvor kommunen
tiller Elberg vederlagsfritt til disposisjon for IL Sverre. Overenskomsten ble gjort gjeldende til
01.01.70, men ble 23.09.71 forlenget til 01.01.73, og som det står i saksframlegget til
Levanger Formannskap: Hvis laget på det tidspunkt ikke kan disponere en annen trenings- og
konkurransebane, skal avtalen kunne fornyes for 1 – ett – år om gangen. Siden er det ikke
gjort noen ny avtale for Elberg stadion med Levanger kommune.
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13.09.83 inngikk IL Sverre, NT Cyklekrets og Levanger kommune en avtale hvor IL Sverre
ble ansvarlig eier av Levanger velodrom med treningsbane for fotball. Avtalen var for 40 år.
Anlegget skulle være åpent for allmennheten og IL Sverre var ansvarlig for bruk, drift,
vedlikehold og sikkerhet.
01.12.03 inngikk Helse Nord-Trøndelag (HNT), Levanger kommune og IL Sverre avtale om
erstatning for ødelagt tennisanlegg og sykkelvelodrom ved forlengelse av Bakkegata.
Tennisanlegget ble bygd kostnadsfritt for IL Sverre som del av Levanger Fritidspark AS og
eies av denne. IL Sverre har bruksretten formalisert i egen avtale.
IL Sverre fikk kr 830.000,- som erstatning for velodromen. Kontoen skal kun disponeres av
leder og kasserer. Beløpet skal til rehabilitering av velodrom og resterende stadionområde.
13.04.11 i sak 17/11 godkjente Levanger kommunestyre avtalen med IL Sverre om Levanger
stadion.
Hensikten var å erstatte anlegg IL Sverre har hatt på stadion. IL Sverre fikk 1.500.000,- for
opphør av festekontrakten og tap av sykkelbane, og beløpet skal benyttes til å erstatte mistede
anlegg.
Tomta for klubbhuset kan fradeles og overdras vederlagsfritt til IL Sverre på idrettslagets
bekostning. Levanger kommune har forkjøpsrett på eiendommen dersom idrettslaget ønsker å
selge den.
Levanger kommune skal stille areal for nytt idrettsanlegg sentralt i Levanger, primært i
tilknytning til kommunens sentralidrettsanlegg på Moan…..skal tilsvare …både i areal og
beskaffenhet…stilles til disp. når klubben ønsker å bygge og etter nærmere avtale.
Opparbeidelse av idrettsanlegg er idrettslagets oppgav, og kostnader til dette vedkommer ikke
LK.
23.05.12 i sak 25/12 godkjente Levanger kommunestyre budsjettet for oppfylling for
velodromen på Moan med kr 2.125.000,-. IL Sverre er ansvarlig for bygging av selve
velodromen.
12.12.12 i sak 73/12 vedtok Levanger kommunestyre prioritering av spillemidler.
Ordinære anlegg:
13) IL Sverre – 7’er bane kunstgress - Momarka
14) Levanger kommune – sykkelbane Levanger Fritidspark – erstatningsanlegg Levanger
stadion
Nærmiljøanlegg:
e) IL Sverre – 5’er bane kunstgress - Høgberget
12.12.12 i sak 78/12 vedtok Levanger kommunestyre OU 2012 (herunder ny skolestruktur)
Konsekvenser for IL Sverre => ny ungdomsskole på Røstad, Frol blir ren barneskole og Mule
barneskole legges ned).
21.11.12 IL Sverre ved styret vedtar fordeling av stadionmidlene slik
• Sykkel kr 900.000
• Fotball kr 1.100.000
• Reserve kr 400.000
I dag har Levanger kommune fått inn et anbud på oppfylling for velodrom og en 11’er bane
på Moan. Vedståelsesfristen er i mars 2013. Kommuneadministrasjonen utfordrer nå IL
Sverre på hva vi vil legge i anleggene for å starte i 2013 og få bygd en 11’ bane samtidig som
velodromen bygges.
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Styret anbefaling:
IL Sverre må snarest få anlegg som tilfredsstiller dagens krav. Et klubbhus som kan brukes hele
døgnet er av vesentlig betydning for utvikling av IL Sverre.
IL Sverre må prioritere anlegg til fotball og sykkel, samt et felles klubbhus, og samle hovedaktiviteten
vår til Levanger Fritidspark, Moan. Turn har sitt hovedanlegg i Løa, Røstad.
Mål
1. 2013
a. Samle hovedaktiviteten vår til Levanger Fritidspark, Moan med ny 11’er kunstgressbane
og sykkelvelodrom.
i. Erstatningssummen for stadion i sentrum – samlet kr 2.4 mill, bør prioriteres for å
sikre framdrift og at begge anleggene bygges i 2013.
ii. Sykkel legger i tillegg inn kr 100.000,- fra Nordisk fond
iii. Dugnad og materiell IL Sverre kan avse til dette kommer i tillegg, samt og kr
40.000,- fra NT Cyklekrets
iv. IL Sverre krever ikke refusjon for spillemidler i forhold til sitt beløp
b. Ta i bruk 5’er og 7’er kunstgressbanene på Høgberget og Momarka.
i. Spillemidler og midler fra velforeningene
c. Ta i bruk 5’er kunstgressbanene på Fabritius.
i. Forskuteres av IL Sverre Fotball – Levanger kommune overtar anlegget og søker
spillemidler som tilbakeføres IL Sverre
d. Avklare prosjektering, finansiering og bygging og innredning av klubbhuset på Moan
e. Avklare IL Sverres Fotballs behov og avtale for Elberg stadion herunder klubbhuset med
Levanger kommune og andre parter.
f. Selge tomta med klubbhuset ved Levanger stadion.
g. Få på plass bruksavtale med øvrige idrettslag i kommunen for Løa der IL Sverre Turn som
største bruker har ansvaret for fordeling av tid og drift den tiden avtalen med Levanger
kommune
2. 2014
a. Nytt klubbhus står ferdig på Levanger Fritidspark, Moan. Eies av Fritidsparken, men IL
Sverre drifter huset. Samdrift/utleie til Levanger Fotballklubb og/eller Levanger
Fritidspark avklares. Klubbhuset skal være et rusfritt tilbud.
i. IL Sverre forestår prosjektering sammen med Levanger kommune/Fritidsparken.
ii. IL Sverre legger i beløpet fra salget av tomta med klubbhuset ved Levanger
stadion.
iii. Dugnad, gaver, sponsormidler og materiell IL Sverre kan avse til dette kommer i
tillegg
iv. IL Sverre krever ikke refusjon for spillemidler i forhold til sitt beløp, eller 50%?
b. Ta i bruk 7’er kunstgressbane på Frol OS.
i. Prosjekteres og bygges av Levanger kommune i samarbeid med IL Sverre. Betales
av Levanger kommune og spillemidler,
ii. IL Sverre inngår bruksavtale med Levanger kommune
c. Ta i bruk 7’er/11’er kunstgressbanene på ny ungdomsskole på Røstad.
i. Prosjekteres og bygges av Levanger kommune i samarbeid med IL Sverre. Betales
av Levanger kommune og spillemidler
ii. IL Sverre inngår bruksavtale med Levanger kommune
d. Avklare behov og lokalisering av kunstgressbane på Mule
e. Levanger Fritidspark har restaurert og bygd ut garderober og lager
i. IL Sverre inngår bruksavtale med Levanger Fritidspark
3. På ubestemt tid
a. Innendørshall på Levanger Fritidspark, Moan – til Fotball og Tennis
b. Øke tilbudet til medlemmer som i dag ikke er aktive og nye grupper, f.eks voksne uten
opplevd tilbud, funksjonshemmede, flyktninger og innvandrere.
c. Profesjonalisere økonomifunksjonen i idrettslaget
i. For å lette revisorjobben – dvs kjøpe tjenesten
ii. For å lette kassererjobben
iii. For å holde medlemskontingentene og aktivitetsavgiftene lavest mulig må vi sikre
økt inntekter gjennom annonser, søkte midler, gaver og sponsormidler.
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