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Turn og idrettsforeningen Viking 
er stiftet 17 mai 1892. Målet for 
foreningen er å drive og  fremme 
friluftsliv og idrett i sunne 
former. Foreningen er organisert 
med et arbeidsutvalg valgt av 
årsmøtet. Hovedstyret består av 
arbeidsutvalget i tillegg til leder 
fra hver avdeling og i tillegg har 
foreningen organisert seg med 
et representantskap med eget 
årsmøte. Dette årsmøtet velger 
representantskapets styre, i tillegg til 
utvalg til drift av våre eiendommer. 
Foreningen har i 2020 totalt 2903 
medlemmer fordelt på forenings 
avdelinger, idrettsskole og 
mosjonsparti. Foreningens styre har 
hatt regelmessige møter, i tillegg 
til formelle og uformelle møter 
med foreningsadministrasjonen. 
Administrasjonen ledes av daglig 
leder som har ansvar for den 
daglige driften av foreningen og 
dens eiendommer. I tillegg har 
administrasjonen en vesentlig rolle i 
utviklingen av fellestiltak i foreningen, 
utviklingen og drift av våre største 
arrangement og være til hjelp for 
avdelingene i deres arbeid med 
organisering særidrettene. 

Årsberetningen består av 3 deler. 
Første del inneholder beretning fra 
de ulike avdelinger og eiendommer. 
Andre del består av rapport for 
foreningens økonomi med regnskap 
og budsjett. Den siste delen er 
arbeidsutvalgets beretning som er 
en kortfattet oppsummering av de 
aktivitetene foreningen driver, og de 
saker styret har arbeidet spesielt 
med i året som gikk. 

Arbeidsutvalget har i 2020 
gjennomført 4 styremøter 2 av disse 
har vært gjennomført digitalt. Der har 
vært gjennomført tilsvarende antall 
møter i hovedstyret. 

Korona: 
På grunn av Korona-pandemien 
har 2020 vært et meget spesielt år 
for foreningen. 12. mars ble hele 
samfunnet stengt ned og all aktivitet 
stoppet. Dette betydde nedstenging 
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av både trening for voksne, barn og 
ikke minst alle våre arrangementer. 
Etter hver åpnet samfunnet delvis, 
og vi har så godt vi kunne klart å 
holde åpent de aktivitetene som 
har vært mulig, men korona har 
preget medlemstallene, rekruttering 
og oppslutning på arrangementer, 
treninger og konkurranser. 

Eiendom:  
Arbeidet med våre eiendommer 
har vært sterkt preget av den 
pågående situasjonen med korona. 
Med en utrygg og uforutsigbar 
økonomisk situasjon har styret i 
representantskapets styre sammen 
med administrasjonen vært enig 
om at vi ikke skulle gjøre mer enn 
nødvendig av vedlikehold i 2020. De 
tiltak som har gått på å utvikle / sette 
i gang nye tiltak på nye prosjekter 
har også blitt satt på vent. De eneste 
prosjektene som har vært arbeidet 
med har vært snøanlegget på Fløyen 
og Krohnsminde stadion.  Prosjektet 
på Fløyen er organisert i et eget 
selskap sammen med Fløybanen og 
har derfor ikke hatt noen innvirkning 
på foreningens økonomi. Når 
det gjelder Krohnsminde har det 
vært utarbeidet tegninger og vært 
gjennomført møter med Bergen 
kommune. Det er et håp om en 
avklaring på muligheten for å bygge 
på Krohnsminde i løpet av 2021. 

Sport:
Da vi gikk inn i 2020 la vi bak oss et 
år i 2019 med et aktivitetsnivå som vi 
aldri har hatt før. Forventningene til 
fortsatt vekst, ny aktivitet i triatlon og 
vektløfting og enda bedre resultater 
for våre beste var målet. Men slik 
ble det ikke. Hele 2020 har vært 
preget av avlyste arrangementer, 
nedstengte idrettsanlegg og frafall, 
men noe har vi fått til. På grunn av 
restriksjoner og liten mulighet til å 
møtes i forsamlinger, ble virtuelle 
løp og treninger det eneste vi kunne 
gjøre. Men det ble også suksess. 
Med over 1000 deltakere på BCM-
virtuelt-løp, direktesendinger 
hjem til våre medlemmer fra 
treningstimer på treningssenteret, 

ungdomsprosjekt med episoder 
med dans, styrketrening mm, klarte 
vi å holde medlemmene i gang. Så 
der det meste så håpløst ut, fant vi 
løsninger som gjorde at vi kunne 
holde i gang trening og opprettholde 
kontakten med medlemmene våre. 
Noe klarte vi også å gjennomføre 
mer som normalt.  Idrettsleirer for 
barn ble gjennomført med over 
300 barn. Bergen fjellmaraton 
med 2300 påmeldte ble godkjent 
og gjennomført på høsten med 
strenge smitteverntiltak, kohorter 
og flytting fra ukedag til helg. At 
vi klarte å gjennomføre Bergen 
fjellmaraton var mot alle odds. 
Vårt arrangement var det desidert 
største som ble gjennomført i 
Norge i 2020. Så der levde vi opp 
til vår historie. Alt er mulig bare en 
prøver hardt nok! Dessverre måtte 
Bergen city Marathon avlyses. Det 
samme ble Bergen city Milen og 
en hel rekke med arrangementer 
i de ulike avdelingene. Når det 
gjelder våre beste utøvere så så 
det svært bra ut på våren. Våre 
beste triatleter var godt i gang med 
forberedelsene til OL i Tokyo da 
meldingen kom om at det ble utsatt 
til 2021. Volleyball herrer vant serien 
og ble nr 2 i Cupen. Damelaget i 
volleyball havnet midt på tabellen i 
eliteserien. Håndball herrer ble nr 5 i 
1. div og hadde en god høstsesong. 
Damelaget startet på null og var i 
gang med å bygge opp et nytt lag da 
alt ble nedstengt på høsten. I flere av 
de individuelle idrettene viste flere 
utøvere god fremgang, men på grunn 
korona ble det ingen konkurranser og 
ingen mulighet til å vise det nivået en 
hadde. Året har vært tungt for mange 
av våre utøvere. Men alle har stått 
på, trent og vist en vilje til å holde ut 
og det står det stor respekt av. Nå er 
det bare å håpe at ting normaliserer 
seg og at det i 2021 blir mulig å 
konkurrere, reise og trene slik en 
helst vil.   

Økonomi. 
Foreningen hadde i 2019 et 
underskudd etter finans og 
avskrivninger på kr 656.445,- og 



en total omsetning i 2019 på kr 
22.212.528,-.  I 2020 har foreningen 
en omsetning på kr 19.961.734, og et 
overskudd etter finans og avskrivning 
på kr 457.382.- Styret er svært godt 
fornøyd med måten vi har taklet de 
økonomiske utfordringene i året som 
har gått. På våren ble mange av våre 
ansatte permittert, treningssenteret 
og aktiviteten i avdelingene stengt 
ned og arrangementer avlyst. 
Allikevel klarte administrasjonen i 
samarbeid med styret å opprettholde 
drift, skaffe nye inntekter, søke 
på støtteordninger og begrense 
bruken av penger som gjør at en 
totalt klarte å levere et godt resultat. 
Men styret ser at dette har vært en 
krevende situasjon for alle parter, 
og spesielt administrasjonen. 
Men vi har stått i det og kommet 
styrket ut av situasjonen. Når det 
gjelder avdelingene har situasjonen 
også vært krevende. Men gode 
støtteordninger, reduserte utgifter 
på grunn nedstengning til trenere, 
reiser mm har gjort at de fleste har 
kommet godt ut i 2020. Så nå er det 
å se fremover og håpe 2021 skal 
bli et godt år med økt omsetning og 
aktivitet i hele foreningen.  
Kontingentsatser for foreningen 2020
Barn kr 500,- pr semester
Ungdom kr 750,- pr semester
Voksen kr 600, pr semester
Voksen totalmedlemsskap kr 329,- pr 
mnd 

Sluttkommentar
Etter styrets oppfatning gir fremlagt 
resultatregnskap og balanse med 
tilhørende noteopplysninger et 
rettvisende bilde av foreningens drift 
og den økonomiske stillingen ved 
årsskiftet. Utover det som fremgår 
av årsregnskapet kjenner ikke 
styret til andre forhold vedrørende 
foreningens drift som skulle ha vært 
tatt med i regnskapet. Etter utgangen 
av regnskapsåret har det ikke 
inntruffet forhold som det ikke er tatt 
hensyn til i årsregnskapet og som er 
viktige for å bedømme foreningens 
resultat og stilling.

Fortsatt drift
Styret mener det er riktig å legge 
forutsetningen om fortsatt drift av 
selskapet til grunn ved avleggelsen 
av årsregnskapet 2019. I samsvar 
med regnskapslovens § 3-3 
bekreftes at forutsetningen for 
fortsatt drift er lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av årsregnskapet.

Likestilling
TIF Viking har sysselsatt totalt 6 
heltidsansatte i 2015, fordelt på 3 
kvinner og 3 menn. Arbeidsutvalget 
består av 7 personer, herav 
2 kvinner. Det gjøres ingen 
forskjellsbehandling grunnet kjønn 
ved rekruttering av nye medarbeidere 
eller valg av styremedlemmer.

Arbeidsmiljø
Det er styrets oppfatning at 
arbeidsmiljøet og den generelle 
trivsel er god. Det har ikke vært 
ulykker eller skadetilfeller i 2019. 
Sykefraværet har vært ubetydelig. 

Ytre miljø
Foreningens drift påvirker ikke det 
ytre miljø, og det er således ikke 
aktuelt å iverksette tiltak på dette 
området.

Styret har et svært godt samarbeid 
med administrasjonen, og vi føler oss 
trygg på at de økonomiske midlene 
foreningen rår over forvaltes på en 
svært god måte. For styret har det 
vært viktig at de økte mulighetene 
vi har gjennom en større og bedre 
økonomi skal styrke den idrettslige 
aktiviteten og prioritere barn og 
unge. Styret føler vi har klart det, ved 
å følge opp de vedtak årsmøte gjorde 
i 2018. 

Styret vil avslutningsvis få takke alle 
som bidratt i året som har gått. Selv 
om vi etter hvert har fått en betydelig 
administrasjon som gjør mye godt 
foreningsarbeid, er Viking først og 
fremst en forening som drives av 
frivillige. Vi er like avhengig av at vi 
alle stiller opp og gjør en jobb, og 
håper det også vil fortsette i årene 
som kommer. 

Christian Sætersdal - Leder, Anne 
Kristin Meyer - Nestleder,  Chistian 
Ravnå - Økonom/marked, Rune Pinås- 
Konkurranseansvarlig, Jostein Skodvin   - 
Mosjonsansvarlig, Elisabeth Kristiansen 
- Barneidrettsansvarlig, Haldis Dahl 
- Styremedlem, Kjell Lund - Varamedlem,  
Roger Gjelsvik - Daglig leder






