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Hei små og store Vikinger! Nok et idretts år i vår flotte forening 
er passert og nye muligheter åpner seg i 2020. Igjen har vi 
erfart at TIF Viking markerer seg godt i ulike idretter og at vi 
samtidig er en profesjonell arrangør. Takket være en fantastisk 
dugnadsånd klarer vi å sikre en god økonomi, som kommer alle 
avdelingene til gode.

I 2019 har våre avdelinger drevet meget godt og de ulike styrene har klart å gi 
gode tilbud til barn og unge. Til tross for sprengt kapasitet på treningstid har både 
lagidrettene og de individuelle idrettene tatt i mot nye rekrutter og samtidig utviklet 
de eldre. Men vi ser at en ny idrettshall vil være avgjørende for videre vekst og 
enda bedre rekruttering. Derfor jobber både administrasjon og styret hele tiden 
med å finne nye muligheter. Men det er viktig å understreke at vår kjære Vikinghall 
uansett vil være hjertet i klubben og stedet der vi alle treffes.
Som sentrumsklubb har TIF Viking hele tiden en utfordring når det gjelder 
rekruttering til avdelingene og til vårt treningssenter. Kampen om jenter og gutter, 
ungdom og godt voksne blir tøffere. Derfor må klubben fremstå moderne og 
samtidig tilby dyktige trenere på alle nivåer. Her må det jobbes godt i 2020. Som 
et forsøk på å øke rekrutteringen har styret lagt til rette for muligheten til å søke 
medlemskap innen nye idretter, f.eks. sykling, vektløfting og svømming. I 2019 
gikk antall medlemmer feil vei og nye idretter kan muligens hjelpe.
Blant mange tiltak i 2019 ble samlingen av aktive fra alle våre idretter meget 
vellykket. Her fikk «alle» lære noe av «alle». Samtidig fikk trenere og ledere 
høre hva de aktive forventet og omvendt. Håper tiltaket føres videre i 2020. Når 
det gjelder sportslige høydepunkter er det volleyballherrene som fører an, både 
resultatmessig og som flotte representanter for klubben vår. Likevel er det gleden 
og iveren blant de yngste jeg treffer og prater med som varmer en styreleders 
hjerte aller mest. Breddeklubben Viking viser da sitt beste ansikt – etter min 
mening. Men uten topp, ingen bredde.
Vi må jobbe enda bedre med de som vil satse innen sin idrett. Konkurransen er 
knallhard i lagidrettene og i individuelle øvelser er det små og ofte tøffe marginer. 
Men aktiv idrett er en flott erfaring å ta med videre. TIF Viking skal bidra i 2020 og 
legge til rette for at medlemmene på alle nivåer får gode og varige opplevelser.
Takk for innsatsen til alle. Ekte Vikinger står sammen!

Jan Rognaldsen, styreleder TIF Viking.

Årsmøte 2020
Forslag må være adm. i hende seinest 14 dager før årsmøte. Innkomne 

forslag vil bli lagt ut på våre nettsider 1 uke før årsmøte.
VELKOMMEN!

Møterett: medlemmer med mer enn 
15 års voksent medlemskap eller 
innhar minst den gyldne medalje eller 
personer som tidligere er tatt opp av 
årsmøtet.

Årsberetning Årsberetning 
for TIF Viking for TIF Viking 

Arbeidsutvalget :
Leder Jan Rognaldsen
Nestleder Christian Sætersdal
Økonom/regnskap Christian Ravnå
Konkurranseidrettsansvarlig Kjell Lund
Barneidrettsansvarlig Rune Pinås 
Mosjonsidrettsansvarlig Jostein Skodvin
Styremedlem Anne Kristin Meyer
Varamedlem Haldis N. Dahl
Lovkomitè 
Leder Per Aase Andresen

Medlemmer 
Bjørg Knudsen
Axel Ingvalsen

Ordensråd
Leder Bjørg Haugland

Medlemmer

Svein Anders Dahl
John Einar Thorsheim
Kjell Lund
Hilde G. Gjelsvik
Britt H. Stegen

Medlemsbladkomitè
Adm.

Revisor
Bjørn Erik Refsnes

Kontrollkomitè
Aslak Gundersen
Gunnar Knudsen

Valgkomitè
Medlem Christian Ravnå

forts. neste side
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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 valgt arbeidsutvalg av årsmøte. Et hovedstyre som 
består av arbeidsutvalget i tillegg til leder fra hver avdeling. I tillegg har 
foreningen organisert seg med et representantskap med eget årsmøte. 
Dette årsmøte velger representantskapets styre, i tillegg til utvalg til drift av 
våre eiendommer. 

Foreningen har i 2019 totalt 2800 medlemmer fordelt på forenings avdel-
inger, idrettsskole og mosjonsparti. Foreningens styre har regelmessige 
møter, i tillegg til formelle og uformelle møter med forenings administrasjon. 

20192019
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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 sitt arbeid med sin organisering av sin særidrett. 

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 2019 gjennomført 5 styremøter. Der har 
vært gjennomført tilsvarende antall møter i hovedstyret. 

Eiendom: 

Styret har det siste året hatt et spesielt fokus på 
utvikling av våre eiendommer i tillegg til se på 
muligheten for å utvide antall eiendommer i 
foreningen. 

Vikinghallen har i 2019 fått nye garderober 
ved storsalen. I tillegg er mer eller mindre 
hele hallen malt innvendig, og 3. etg har 
fått en oppjustering.  Vikinghallen er vårt 
viktigste aktivum og må tas vare på. I tillegg til 
å huse våre avdelinger er våre treningssentre 
svært viktig både for å ha et høyt medlemstall, 
men og som økonomisk bidrag til fellesskapet. 
Konkurransen fra private aktører blir stadig tøffere, 
noe som vi merker på medlemstallet i 3 etg, og noe 
som gjør at vi hele tiden må ha fokus på å utvikle tilbudet 
og bedre standarden på vårt tilbud til våre medlemmer. Viking 
inngikk i 2017 en leieavtale om lokaler i Eidsvåg. Disse har vært 
helt avgjørende  for den veksten vi har opplevd i medlemstall og 
aktivitet i håndball. Administrasjonen er i desember i kontakt med 
eierne av lokalet i Eidsvåg for å utvide vårt leieforhold i Eidsvåg 
til å inkludere et lokale som vil tilfredsstille kravene til størrelse og 
høyde også for idrettene volleyball og sportsdrill. Styret håper at 
dette kan sluttføres i starten av 2020. 

I vårt arbeid med å utvide vårt tilbud 
utendørs har administrasjonen i samarbeid 
med styret gjort avtale om å kjøpe 
Tippetuekiosen i Fjellveien. Vi har i hele 
høst hatt åpent om søndagen, og håper 
i 2020 og utvide åpningstidene til også 
andre dager i uken. Viking har og overtatt 
BHK sin «hytte» på Totland. Det har i 2019 
ikke vært gjort noen tiltak for å ruste den 
opp. Den er i dag av en forfatning som ikke 

gjør at den kan brukes. I vårt arbeid med 
å bygge ny hall ble 2019 året hvor det ble 

klart at vi ikke får bygge ny hall på Koengen. 
Til tross for avtale med Forsvaret og Bane Nor 

som grunneiere har riksantikvaren dessverre 
satt ned foten i forhold til fremtidens mulighet for å 

bygge på Koengen. 

Styret har derfor sett på et annet område i byen vår. 
Administrasjonen har utarbeidet et konsept og tegninger 

for å overta idrettsplassen på Krohnsminde. Dette arbeidet er 
kommet langt allerede og der har vært avholdt møter både med 
administrasjon og politisk ledelse i Bergen kommune. Der har 
og vært avhold møter med administrasjon og styret i Bergen 
idrettsråd. Endelig avgjørelse for om vi kan få mulighet til å bygge 
nytt på Krohnsminde bør være avklart for sommeren 2020. 

Sport:

2019 har vært sannsynligvis det mest aktive året i foreningens 
historie. Året ble avsluttet med at der ble gjennomført 
ekstraordinært årsmøte hvor en vedtok at styret innen de 3 neste 
årene har mulighet til å søke medlemskap i idrettene triatlon, 
sykling, svømming, fotball og vektløfting. Styret har allerede gjort 
vedtak på å opprette en avdeling for triatlon og papirer er sendt 
inn og en ny avdeling vil være en realitet fra 01.01.2020. 
Men året har inneholdt my mer enn det. På mosjonsfronten 

vokser stadig våre arrangement og Bergen 
city Marathon har befestet seg som 

landets nest største løp. Bergen 
fjellmaraton vokste til 2400 

deltakere i 2019 og Bergen 
city milen nærmet seg 

1000 påmeldte i sitt 
andre år. I tillegg 
arrangerer avdelingene 
en rekke store og 
små arrangement. 
På treningsfronten 
er aktiviteten i de 
ulike avdelingene 
ganske stabile. På 

treningssentrene 
opplevde vi i 2019 en 

nedgang i medlemstall. 
Dette skyldes nok 

konkurransen fra andre 
sentre, men noe må og skrives 

til at vi har bukt året til å pusse 
opp garderober og huset totalt sett. 

Men det har vært helt nødvendig å gjøre, og 
forhåpentligvis vil det bidra til økt medlemstall i 2020, og dermed 
og økt inngang i kontingent. 

På konkurransefronten har der vært noe opp og noe ned. 
Gjennom Team Viking følger styret opp våre beste utøvere og 
lag, og ser til at vi er konkurransedyktige i vårt tilbud og opplegg. 

På ballfronten er volleyball våre klare enere. Etter flere år med en 
stabil, men aldrene spillertropp på herrelaget var tiden inne for 
generasjonsskifte. Mange av våre beste spillere er i år byttet ut 
med nye unge spillere. Høsten har vist at det har vært riktig og det 
er lov å tro på en ny æra hvor vi igjen kan ha et lag som hevder 
seg i Europa.  På håndballfronten er det herrelaget som presterer 
best. De er etablert i toppen i 1. divisjon, og det bør være realistisk 
å snart kunne snakke om opprykk til eliteserien.  

I de individuelle idrettene er det våre nye idretter som har gjort 
det best. 13 plass i VM i Breaking (olympisk gren fra 2024) med 
Daniel Grindheim, jenter i sportsdrill som hevder seg på europeisk 
nivå og Karoline Gjelsvik som har flere gode internasjonale 
resultater i Taekwondo gleder vi oss over. I våre mer tradisjonelle 
grener er Naomi Van den Broeck sine resultater i friidrett på 400m 
kanskje det vi legger mest merke til. Ny klubbrekord og sterk seier 
på Bislett Games varmet mange Vikinghjerter. 
Arbeid for de unge i foreningen er det viktigste arbeidet vi gjør. 
Avdelingene gjør et formidabelt arbeid for å legge til rette for at 
barn og unge skal oppleve idrettsglede og mestring på sitt eget 
nivå. For styret har fokus vært å prøve å bedre disse mulighetene. 
Derfor engasjerer vi oss sterkt i arbeidet med å ruste opp de 
fasilitetene vi har, men og se på muligheten for å tilknytte oss / 
bygge nye. Dette blir helt avgjørende hvis vi skal møte fremtidens 
krav og ha økt oppslutning. Det vil og presse seg frem at vi ser på 
hvilke idretter vi skal drive med. Årsmøtet la til rette for at styret 
kan arbeide med dette, noe vi tror blir helt avgjørende for at Viking 
skal fortsette å vokse. I tillegg til dette har Viking i år utvidet vårt 
engasjement når det gjelder å tilby barn og unge aktivitet utover 
den tradisjonelle aktiviteten i avdelingene. Åpen hall, idrettsleirer 
i ferier, SFO, akademi mm har i 2019 historisk stor oppslutning. 
Dette bør være et satsningsområde i årene som kommer. 

For å utvikle foreningen arrangerte vi i høst et seminar for 
avdelingstyrene, arbeidsutvalget, trenere og våre beste utøvere 
med fokus på hva Viking er og hva vi skal være i fremtiden. 
Seminaret var svært godt planlagt, flott gjennomført og involverte 
store deler av foreningen på en meget god måte. Vi fikk hjelp fra 
Olympiatoppen til gjennomføringen, noe som garanterte et godt 
innhold. Dette er et tiltak som kan gjentas. 

Økonomi. 

Foreningen har i 2019 et overskudd før avskrivninger på 
drift på kr 305.397,- Dette gir et underskudd etter finans og 
avskrivninger på kr 656.445,- Foreningen har i 2019 omsatt for 
totalt kr 22.212.528,-. I tillegg til dette kommer omsetningen i 
de ulike avdelinger. 2019 har vært et krevende år. Både våre 
eiendommer, arrangement og den sportslige aktiviteten krever 
mer og oppfølging. Dette gjør at behovet for økonomistyring 
er stort. Styret har i 2019 hatt et veldig godt samarbeid med 
administrasjonen og sammen har vi klart å balansere utgifter 
og inntekter. Men vi har i 2019 et underskudd. Det vil fra styret 
være ønskelig at en for 2020 legges opp til en drift som gir et 
overskudd i 2020.  

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 8 heltidsansatte i 2015, fordelt på 3 
kvinner og 5 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. 

Jan Rognaldsen, Leder • Christian Sætersdal, Nestleder • 
Christian Ravnå, Økonom/marked •Kjell Lund, Konkurranse-
ansvarlig • Jostein Skodvin, Mosjonsansvarlig • Rune Pinås, 
Barneidrettsansvarlig • Anne Kristin 
Meyer,Styremedlem • Haldis 
Dahl, Varamedlem • 
Roger Gjelsvik, 
daglig leder
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TIF Viking inkl. eiendommene
Balanse pr. 31. desember

Viking Turn og Idrettsforening

Resultatregnskap
Note 2019 2018

 

 

Driftsinntekter
Salgsinntekt 2 20 572 767 20 669 804
Annen driftsinntekt 2 1 639 762 1 567 588
Sum driftsinntekter 22 212 529 22 237 392

Driftskostnader
Varekostnad 3 991 122 1 578 149
Lønnskostnad 6 8 374 752 7 855 655
Avskrivning 9 814 600 749 580
Annen driftskostnad 4, 6 12 541 257 12 510 131
Sum driftskostnader 22 721 731 22 693 515

Driftsresultat -509 202 -456 123

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 3 623 4 489
Annen finanskostnad 150 866 147 258
Netto finansposter -147 243 -142 769

Ordinært resultat før skattekostnad -656 445 -598 892

Årsresultat -656 445 -598 892

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 11 -656 445 -598 954

Viking Turn og Idrettsforening

Balanse pr. 31. desember
Note 2019 2018

 

 

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 9 6 435 449 5 810 348
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 9 1 174 700 1 330 420
Sum varige driftsmidler 7 610 149 7 140 768

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 8 15 300 0
Sum finansielle anleggsmidler 15 300 0

Sum anleggsmidler 7 625 449 7 140 768

Omløpsmidler

Varer 7 280 288 238 576

Fordringer
Kundefordringer 462 337 902 327
Andre fordringer 120 632 76 485
Sum fordringer 582 969 978 812

Bankinnskudd, kontanter og lignende 5 1 799 160 2 947 401

Sum omløpsmidler 2 662 417 4 164 789

Sum eiendeler 10 287 866 11 305 557

15 % rabatt til vikingmedlemmer
SKOSTREDET
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TIF Viking inkl. eiendommene
Noter til regnskapet for 2019

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Dette årsregnskapet inkluderer Hovedforeningens aktiviteter 
i regnskapsåret. Representantskapet og underavdelingene 
(orientering, turn, gang, langrenn, friidrett, håndball, volleyball 
og taekwondo) avlegger egne regnskaper og er ikke med i 
Hovedforeningens årsregnskap. 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens 
bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. 

Datterselskap
Datterselskapvurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. 
Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med 
mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt 
nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som 
ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig 
etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når 
grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. 
Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er 
avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt 
resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del 
tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket 
investeringens verdi i balansen. 

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. 
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 
Tilskudd og sponsorinntekter regnskapsføres til verdien på 
transaksjonstidspunktet. Tilskuddene blir bruttoført og vises 
som inntekt i resultatregnskapet. Tilskuddene inntektsføres på 
mottakstidspunktet.
Tilfeldige gaver eller gaver fra faste givere inntektsføres når 
kriteriene for inntektsføring er oppfylt. Som hovedregel vil det 
være på mottakstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller 
til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som 
knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 
anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste 
av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres 
til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til 
virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.  

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning 
til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte 
fordringene. 

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- 
prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning 
er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for 
påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets 
forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av 
driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens 
påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og 
avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av 
driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning 
til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av 
netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de 
fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. 

Note 2 - Spesifikasjon av inntekter
2019 2018

Arrangement- og dugnadsinntekter 8 640 643 7 929 638
Medlemskontingenter 4 196 187 4 475 317
Sponsor og samarbeidsavtaler 3 571 631 3 806 145
Offentlige & private tilskudd & gaver 2 693 890 2 566 570
Trening, fysio og instruksjon 1 307 622 1 737 886

Leieinntekter fast eiendom 1 005 895 865 645
Salgsinntekter 162 793 143 404
Annen driftsinntekt 633 867 712 788
Sum driftsinntekter 22 212 528 22 237 393

Note 3 - Spesifikasjon av varekostnad
2019 2018

Treningsutgifter, instruksjon 825 053 841 629
Klubbdrakter 116 740 684 265
Innkjøp av andre varer for videresalg 49 329 52 254
Sum 991 122 1 578 148

Note 4 - Spesifikasjon av andre 
driftskostnader

2019 2018
Drift av Vikinghallen og leie av andre lokaler 2 876 700 2 909 858
Arrangementer 3 885 500 3 614 351
Overføringer til underavdelinger *) 1 585 719 1 727 806
Team Viking 2 430 615 2 746 124
Annen driftskostnad 1 762 722 1 511 994
Sum 12 541 256 12 510 133

*) Overføring til underavdelinger vedrører fordeling av inntekter 
knyttet til andel medlemskontingenter, merverdiavgiftskompensasjon, 
barne- og ungdomsmidler og dugnadsinntekter.

Note 5 - Bankinnskudd
2019 

Bundne skattetrekksmidler utgjør 306 212

Note 6 - Lønnskostnader, antall ansatte, ytelser 
til ledende ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader 2019 2018
Lønninger 7 152 857 6 697 370
Arbeidsgiveravgift 1 031 674 968 812
Pensjonskostnad 178 922 189 473
Sum 8 363 453 7 855 655

Foreningen hadde 8 fulltidsansatte og 99 deltidsansatte i 2019.

Ytelser til ledende personer
Lønn til daglig leder utgjorde kr 827 170. Det er ikke utbetalt honorar 
til styret.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2019 2018
Revisjon 53 125 53 125

Annen bistand 56 375 59 250

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.  

Note 7 - Varer  
 2019 2018

Beholdning klubbdrakter for videresalg 280 288 238 576

Note 8 - Datterselskap  
Selskap Ervervet Kontor Eierandel Bokført verdi 

pr 31.12
Granbakken Snøproduksjon AS 16-09-2019 Bergen 51% 15300

Note 9 - Varige driftsmidler
Tomter, 

bygninger og 
annen eiendom

Driftsløsøre, 
innventar, 

verktøy mm.
Sum

Anskaffelseskost 01.01. 10 299 500 4 219 575 14 519 075
Tilgang kjøpte driftsmidler 1 226 991 56 990 1 283 981
Anskaffelseskost 31.12. 11 526 491 4 276 565 15 803 056
Akk.avskrivning 31.12. -5 091 042 -3 101 865 -8 192 907
Balanseført pr. 31.12. 6 435 449 1 174 700 7 610 149
Årets avskrivninger 601 890 212 710 814 600
Økonomisk levetid 20-50 år 5-8 år
Avskrivningsplan Saldo Saldo
Avskrivningssats 4-6 % 15-20 %

Note 10 - Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år       2019          2018
Gjeldsbrevlån Vikinghallen   946 256  1 101 106   

Note 11 - Egenkapital   
Egenkapital Egenkapital 01.01.   5 549 292
Årsresultat       -656 445
Egenkapital 31.12.    4 892 847

Viking Turn og Idrettsforening

Balanse pr. 31. desember
Note 2019 2018

 

 

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 11 4 892 847 5 549 292
Sum opptjent egenkapital 4 892 847 5 549 292

Sum egenkapital 4 892 847 5 549 292

Gjeld

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 10 1 627 181 1 782 031
Øvrig langsiktig gjeld 10 296 000 46 000
Sum annen langsiktig gjeld 1 923 181 1 828 031

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 950 611 276 933
Betalbar skatt 0 100
Skyldige offentlige avgifter 5 588 310 585 418
Annen kortsiktig gjeld 1 932 917 3 065 721
Sum kortsiktig gjeld 3 471 838 3 928 172

Sum gjeld 5 395 019 5 756 203

Sum egenkapital og gjeld 10 287 866 11 305 495
 
 

31. desember 2019
Bergen, 18. februar 2020

   
     

Jan Rognaldsen  Christian Sætersdal  Kjell Georg Lund
styreleder  nestleder  konkurranseansvarlig

     
     

Rune Pinås  Christian Ravnå  Anne Kristin Meyer
barne og ungdomsansvarlig  økonomiansvarlig  styremedlem
     
     

Jostein Skodvin  Roger Gjelsvik   
mosjonsansvarlig  daglig leder   
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Til årsmøtet i Viking Turn- og Idrettsforening 

 

 

 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Viking Turn- og Idrettsforening sitt årsregnskap som viser et underskudd på             
NOK 656 445. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019 og resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges 
til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

  

• Ca 50 medlemmer i 2019
• Trenere: Kay Chr. Hansen, Stian Lampe, Endre Standnes, 
Silje Pettersen & Karoline Gjelsvik.
• 3 grupper for barn og unge (nybegynner, viderekommende 
og mer erfarne utøvere).
• Egne kamptreninger for kamp-gruppen og for 
mønstertrening.
• Økonomien i avdelingen er god 
TIF Viking har i løpet av 2019 fokusert hovedsaklig på kamp, 
og medlemmene har konkurreret lokalt på Vestlandet, i 
nasjonale stevner og i internasjonale konkurranser. 

Vi har hatt to 
elite utøvere 
(Karoline 
Gjelsvik og 
Jakob Bjørkhaug 
Gundersen) 
som i løpet 
av sesongen 
har deltatt i 
nasjonale og 
internasjonale 
stevner, og hvor 
det er oppnådd medaljer i flere av disse. 
 
Vi vil få trekke frem at Jakob Bjørkhaug Gundersen ble kåret 
til årets unge mannlige idrettsutøver i Viking i individuelle 
idretter. 

En del av våre yngre utøvere deltok på Vestlandscup i 
Bergen. De oppnådde gode resultat i de kampene de 
gikk. Utøverne syntes dette var veldig gøy, og vi håper på 
ytterligere deltakere på Vestlandscup i 2020. Noen av våre 
yngre kamputøvere har også deltatt på stevner i Oslo og i 
København. Vi ser en meget god utvikling, og de finner stor 
motivasjon og glede ved å være med på konkurranser. Av de 
yngre utøverne, deltok Georg Instefjord Fremstad og Arne 
Knarvik Andresen på NM, og fikk med seg bronsje hjem til 
Bergen.

Det er avholdt kamptreninger med merittert trener 
fra Spania, og noen av våre utøvere har deltatt på 
treningssamlinger både i Oslo og Spania. 

Årsberetning Taekwondo 2019
Nytt av året er at vi i tillegg til kamp, også har begynt å satse 
på mønster (Poomsae), og det avholdes særskilte treninger 
med fokus på dette.

Vi har i løpet av året foretatt en betydelig investering i 
elektronisk utstyr, samt kampustyr for de yngre. 
I tillegg har vi foretatt innkjøp av nytt TV for plassering i 
Taekwondosalen. Gjennom dette håper vi å kunne bidra til 
økt sosial samhold i gruppen gjennom filmkvelder o.a.

Foresatte har i løpet av året stilt opp på ca 40 dugnader 
ifm konsertarrangement og Bergen City Marathon (altså litt 
under 1 per utøver). Vi har en målsetning om 1-2 dugnader 
per medlem, så vi har et stykke å gå. Likevel har dette 
bidratt til gode og viktige inntekter for Taekwondoavdelingen, 
som igjen kommer utøverne til gode.

Det har blitt avholdt gradering i juni og november, og med 
totalt opp mot 100 graderinger. Michael Jørgensen har 
bistått trenerteamet med dette, og vi er meget godt fornøyd 
med gjennomføringen av graderingene.

Vi i styret/foreldregruppen gleder oss over flotte resultater 
og super innsats av utøverne. Vi ser frem til et aktivt og 
spennende 2020.

Jakob Bjørkhaug Gundersen (t.v.) ble 
kåret til årets unge mannlige idretts-
utøver i Viking i individuelle idretter. 

Stevne: Jakob Karoline
Riga Open 3.plass
Serbia Open Kvartfinale
Wonderfull Copenhagen 3.plass 1.plass
Luxembourg Open 1. runde
2nd WTE Multi European 
Championships (Sofia)

2. runde

Norges Cup 2 3. plass
Norges Cup 1 1. plass
Nordisk Metserskap 2. plass 2. plass
Spansk Mesterskap 3. plass
Norgesmesterskap 2. plass
Dracula Open (Romania) 7. plass
Polish Open 1. runde
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SagatunSagatun

Årsberetning for Hytten på 
Vareggen 2019.

Hyttestyret har i perioden 1/1-31/12 2019 
bestått av:

Hyttesjef: Egill Knudsen
Kasserer: Øivind Øvrebotten
Styremedlemmer: Per Bjørkhaug

Kari Bjørkhaug Trones
Christian Ravnå

Den viktigste aktiviteten på «Eggen» er 
hyttevaktordningen. Denne har også i 
2019 fungert veldig bra. 697 gjester har 
vært innom og skrevet seg i hytteboken.  
Dette er omtrent helt likt med fjorårets 
antall. Vi antar at minst like mange har 
stoppet og rastet ved hytten, uten å 
gå inn. Været  var gjennom året svært 
skiftende, med mye godt vær i første 
halvår, mens andre halvår var preget av 
mye dårlig vær.

Styret takker alle hyttevaktene som har 
trosset dårlig vær og holdt hytten åpen. 
Høst og vinter er folk glade for å kunne 
komme inn i en (litt) oppvarmet hytte. 
Svært mange har med seg egen niste 
med både mat og drikke, så salget har 
ikke vært så mye å skryte av. Det er 
kommet forslag om å kreve et mindre 
beløp for dagsbesøk, men foreløpig er 
dette ikke satt i verk.
Betalingsordning med Vipps fungerer bra.
Den dagen det var flest besøkende på 
Vareggen, var som i fjor, dagen da Bergen 

Fjellmaraton gikk av stabelen. Med 1500 
deltakere og mange funksjonærer/vakter, 
var det et yrende liv rundt hytten.
Det er heller ikke i år utført vedlikeholds-
arbeid av betydning på hytten, så det 
vil sannsynligvis være behov for en del 
innsats i 2019. Hytten er imidlertid i rimelig 
bra stand, og det er ikke registrert noen 
spesielle større behov for utbedringer.
Mot slutten av året var det blitt så å 
si helt tomt for ved. Imidlertid hadde 
et par medlemmmer av styret gjort 
klar omkring 50 sekker som lå klare 
til tørk på Sagen, i påvente av at 
byfjellsforvalteren skulle organisere 
helikoptertransport inn til hytten. Først ut 
i november ble dato bestemt, og veden 
ble kjørt til Rundemannen og dekket 
med presenning. Den aktuelle dagen dro 
Egill til Rundemannen og Tom og Per til 
Vareggen for å ta i mot. I siste øyeblikk 
ble så transporten avlyst på grunn av 

værforholdene. Heldigvis ble forholdene 
bedre uken etter, og Tom tok en ny tur til 
Vareggen alene, og fikk bragt all veden i 
hus. Kjempeinnsats!

Den tradisjonelle juletrefesten ble heller 
ikke i år forsøkt avholdt, da været i 
desember ikke innbød til fjelltur, med mye 
kuling og regn.

Besøkstatistikken:
1.1 - 31.12.07:  731 besøkende
1.1 – 31.12.08 1400 besøkende
1.1 – 31.12.09 1091 besøkende
1.1 – 31.12.10 1411 besøkende
1.2 – 31.12.11 1002 besøkende
1.1 – 31.12.12 1955 besøkende
1.1 – 31.12.13 818 besøkende
1.1 – 31.12.14 1104 besøkende
1.1 – 31.12.15 700 besøkende
1.1 – 31.12.16 962 besøkende
1.1 – 31.12.17  700 besøkende
1.1 – 31.12.18 697 besøkende
1.1 – 31.12.19 700 besøkende

Styret vil takke alle som gjør en god 
jobb ved å holde hytten åpen de fleste 
søndager i året.
Bergen 30.01.2020, For hyttestyret, 
Egill Knudsen - Leder

Årsberetning for Vikinghallen 2019

Husstyret har i 2019 hatt følgende 
sammensetning:

Leder: Leon Fauske
Styremedlemmer: Per Aase Andresen, Gunnar 

Knudsen og Trygve Larsen

Husstyret har siden forrige årsmøte 
avholdt to møter, henholdsvis den 
17.12.19 og 30.01.20. I tillegg til 
medlemmer i husstyret deltok, leder 
for representantskapet, og vaktmester 
på møte den 17.12.19. Hensikten med 
møte den 30.01.20 var å foreta en 
befaring av hallen for å registrere den 
bygningsmessige og tekniske tilstand 
til bygningen, herunder registrere 
behov for vedlikehold og oppgradering. 
I tillegg til husstyret deltok vaktmester 
på befaringen. En egen rapport er 
under utarbeidelse og vil bli overlevert 
administrasjonen i løpet av febr. 2020. 

Følgende arbeider og 
investeringer er foretatt siden 
forrige årsmøte;

• Det er montert 2 nye dører fra 
bakplassen til hallen.
• De to garderobene for storsalen plan 
1 er oppgradert med nye overflater og 
nytt dusjanlegg. Garderober i 3 etg. 
flyttes til de nye garderobene plan 
1. (Administrasjonen redegjør for de 
investeringer som er foretatt.)
• Brannalarmanlegget er oppgradert og 
skiftet. 
• Innerst i aerobic salen er repos for 
spinning fjernet. Arealet benyttes nå til 
andre aktiviteter.
• Div. malings- og flikkarbeider.
• Luftinntak i 3 etg.(ved dør) er tettet. 
• Det er kjøpt inn en del nytt utstyr til 
treningssenteret. (Administrasjonen 
redegjør for de investeringer som er 
foretatt.)

Planlagt oppgaver, vedlikehold 
og utbedringer 2020; (prioriterte 
oppgaver.)

• Rømningsbeslag på dører må være i 
forskriftsmessig stand.
• Ytterdør via trapp fra storsalen plan 2 
må skiftes. (Rømningsdør delvis låst med 
skåter)
• Gulv i storsalen har vært utsatt for 
vannlekkasje via avløpsrør. Årsak 
til vannlekkasjen samt tilstand til 
parkettgulvet må kartlegges nærmere.
• Til våren 2020 bør det foretas en ny 
tilstandskontroll hovedtaket. Trolig bør 
taktekking, sluk og beslag skiftes. 
• Sliping og lakking av gulv i 

hjørneværelse.
• Toaletter i 3 etg. er dårlige og bør 
oppgraderes.
• Takutstikk og gesims ved hoved-
inngangen lekker og må tettes.
• Det planlegges å installere nye lys i 
styrerommet. Administrasjonen ønsker 
lampetter.
• Vikinghallen må være attraktiv og 
innbydende. Renhold må prioriteres og 
overflødig materiell fra ulike areal må 
fjernes. Rømningsveier må til enhver tid 
holdes åpne og materiell må ikke lagres 
her. Det oppfordres til å avholde en egen 
dugnad i denne sammenheng.
Planlagte investeringer må avstemmes 
om klubbens økonomi og budsjett
Videre aksjoner, utredninger og planer.
• Administrasjonen må ta tak i forhold 
registret ved befaring 30.01.20. (Egen 
rapport)
• Det vurderes å reetabler en radiator 
i aerobic salen i 3 etg. Temperaturen i 
rommet er til tider for lav. Det vurderes om 
en egen varmepumpe luft til luft kan være 
hensiktsmessig å installere for arealet.
• Det planlegges å lyssette fasaden 
ved hovedinngangen på en bedre 
måte, herunder bytte lyspærer i 
smijernslampene. Hvordan dette kan 
gjøres må en se nærmere på.
• Administrasjonen ønsker å flytte 
resepsjonen fra gateplan til plan 1 – repos 
/ inngang til storsalen. Det vil si fjerne 
dagens dobbel dør, for deretter å bygge 
et rom under galleriet i storsalen. Planene 
må avklares nærmere.
• Administrasjonen har sendt ut et 
spørreskjema til brukerne av hallen for å 
få tilbakemelding på hva som er bra og 
hva som er mindre bra. Dette sett i forhold 
til den standard som konkurrerende 
treningssentre tilbyr av fasiliteter etc.

Driftskostnader

Driftskostnadene for Vikinghallen vil bli 
framlagt som egen sak på årsmøtet i 
Representantskapet.
 
Budsjett 2019
Dette blir lagt fram på foreningens 
årsmøte. Oppgaver det nye husstyret 
må prioritere i 2020. Ajourføre byggets 
plantegninger, samt videreutvikle planer 
for drift og vedlikehold av hallen innenfor 
budsjetterte rammer. 

Bergen, 30.01.2019. For styret i Vikinghallen 
Leon Fauske - leder, Per Aase Andresen 
– styremedlem, Gunnar Knudsen - 
styremedlem, Trygve Larsen - styremedlem

Årsrapport” Sagatun” Mjølfjell 2019

Styret

Rune Pinås leder
Trond Nymark medlem – vedlikeholds ansvarlig
Roger Gjelsvik medlem
Thomas Eldholm Fast arbeidsoppgave for styre, men 

ikke valgt styremedlem:
Tom Pedersen bestillingsansvarlig

Økonomi
Regnskapet for hytten viser at hytten 
drives i balanse. Inntektene på helgeutleie 
er ganske stabilt, men det hadde vært 
ønskelig med noe høyere aktivitet på 
utleie på ukedager. Styret har de siste 
årene gjennomført en rekke større 
vedlikeholdsjobber som har vært kostbart. 
Det er sannsynlig at det blir noe lavere 
kostnader de nærmeste årene, noe som 
bør benyttes til å øke egenkapitalen så 
vi er bedre rustet til å ta av eventuelle 
utgifter i fremtiden.

Noen saker som er arbeidet med 
i løpet av 2019

På startet av sommer sesongen ble det 
montert en ny badstueovn etter at den 
gamle ble kaputt.
Terrassen ute er ferdigstilt og har blitt 
veldig bra.
Det har også vært forsøkt å få til en avtale 
om vaskehjelp som ett tilbud til de som 
leier hytten. Dette har ikke latt seg gjøre 
med aktuelle aktører. 
Det har vært forespørsel fra 4 hytte 
naboer om å få kjøpe seg inn i veien/leie 
veien. Dette har det vært en del arbeid 
med og så langt har de takket nei til 
forelagt avtale om å få leie veien på års 
kontrakt. 

Generelt vedlikehold
Styret har fulgt opp vedlikeholds liste. 
Deler av dette arbeidet er utført stykkevis 
av styret når de har vært på hytten. Etter 
hvert som arbeidet er utført er dette 
krysset av i vedlikeholds liste, slik at en 
til enhver tid har kontroll på hva som er 
utført.

Tanker om året som kommer
Det er behov for å grave opp VA-ledning 
mellom hytte og Biovac til våren for å 
løfte/skifte rør som har sunket.
Trapp ned fra terrassen må ferdig stilles.
Det bør prioriteres å få slipt stuegulvet, da 
dette er slitt og ikke optimalt med tanke på 
renhold.
Styret for neste år bør også ta tak i 
utfordringen med at det er lite utleie på 
hytten.  

Hyttestyret takker Tom Pedersen for at 
ham fortsatt er villig til å ta oppgaven med 
å ta imot bestillinger på hytten.  Stor takk 
også til Ski- og Orienteringsrådet som gjør 
fantastisk dugnadsinnsats på hytten.

Bergen, 19.01.2019 for styret på Sagatun, 
Rune Pinås - leder

T.& IF. VIKINGS REPRESENTANTSKAP

ÅRSBERETNING FOR EIENDOMMENE FOR 2019
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Årsmelding Skiavdelingen 2019
TIF Viking er sammen med Fana IL 
de to idrettslagene i Bergen som har 
en aktiv skiavdeling med organisert 
langrennstrening. Skiavdelingen sin 
aktivitet er høyest i vinterhalvåret, og 
vi har årsmøte med valg av nytt styre 
i juni, og styreperioden varer fra juni 
til juni. 

Skiforhold 

Skiforholdene vinteren 2018/19 var 
ikke av de beste i Bergensområdet. 
Men det var intens utnyttelse av 
snøen på Totræna og Totland-Frotveit 

fra midten av januar til vinterferien. 
Blant annet til å arrangere Viking 
rennet og skiskole på Totland, hvor 
mange deltok i de velgjennomførte 
arrangementer.

Arrangement 

• Siste uken i januar, hadde vi ski-
kurs for barn over 7 år. Tiltaket var 
en kjempesuksess, med rundt 50 
barn begge dager.
• Vikingrennet ble arrangert på 
Totland 3. februar. Flotte skiforhold, 
og en fantastisk innsats fra alle våre 
funksjonærer, samarbeidspartnere 
på Totland og samarbeidspartnere i 
FANA IL Det ble et flott skirenn, med 
god innsats fra de aktive.
• 22 august arrangerte vi mot-
bakkeløp på rulleski Fløyen Opp! 
fra Skansen brannstasjon til Fløy-
restauranten. Flott og populært 
arrangement med tilreisende fra hele 
kretsen.
• 11-12 september arrangerte vi 

rulleskiskole på Sandsli.
• I høst fikk vi arrangert tre terreng-
løp på Fløyen. God innsats fra alle i 
flotte traseer.

Treningssamlinger

• I september hadde vi barmark-
samling på Sagatun på Mjølfjell; 
Rulleski, myrløp og langtur på fjellet. 
God mat og god stemning innimellom 
øktene.
• I desember hadde vi en flott 
skisamling på Geilo. Vi prøvde i det 
lengste å få det til på Herresåsen, 
men snømangel gjorde det umulig. 
Treningssamlingen varte fra torsdag 
til søndag, hvor vi var innlosjert på 
hyttene på Bardøla. God mat og 
koselige hytter gjorde dette til et 
minneverdig opphold. Det var mye 
snø til å kunne ha gode treningsøkter 
på Geilo Skistadion, noe som var 
på denne tiden mangelvare på de 
fleste tilgjengelige skidestinasjoner i 
Hordaland.

Styret har siden juni-19 bestått av: 

Kjell Olav Haugland (leder) 

Christian Sætersdal (sportslig leder)

Erik Serck-Hanssen (kasserer) 

Ragnar Aasgaard (styremedlem)

Hege Alfstad (styremedlem) 

Per Reigstad (styremedlem)

Sjur Torsvik (styremedlem) 

Dugnader 

I tillegg til våre egne arrangement har 
vi bidratt på Bergen City Marathon, 
Bergen City Milen og på konserter 
på Koengen. Skiavdelingen har 
også deltat på fellesdugnader med 
Fana for å oppruste skitraseen på 
Totland. Foreldre gruppen bidrar 
som støtteapparat under renn for å 
gi utøverne en fin og trivelig sosial 
ramme, i tillegg til å teste og finne 
god glid og godt feste for deltagerne. 
Ny test ski pakke og noen svært 
dedikerte foreldre har løftet nivået på 
dette mange hakk siste årene. 

Trenere 

I sesongen 2019/20 har Ørjan Olsen, 
Erlend Nysæter, Sondre Tysseland 
og Callum Smith vært trenere, og de 
fortjener en stor takk for innsatsen.

Sportslig 

Miljøet i skigruppen er veldig godt, det 
er mange løpere som blir værende i 
idretten, og alle løperne våre har god 
fremgang. Blant de yngre klassene 
har det vært mindre deltagelse på 
treninger etter sommeren, selv 
med populære arrangementet som 
skiskole og rulleskiskole. Vi håper 
dette tar seg opp hvis snøen kommer 
til Bergen i sesongen. Skiavdelingen 

skal sette fokus på å få opp 
rekruteringen i de yngre årsklassene. 
I Holmenkollens Ungdomsrenn fikk 
Tine Olsen og Einar Storvestre gode 
resultater med henholdsvis 8. plass 
og 9. plass i skøyting. Einar Moxnes 
satser minst en sesong til og Ørjan 
Olsen fortsetter som trener. Einar 
hevder seg godt i spesielt sprint og 
kommer stort sett til utsalgsrundene 
i nasjonale renn. Viking har vi flere 
lovende løpere som blir spennende å 
følge de neste årene. 

Treninger 

Etter påske og fram mot sommeren 
har skiavdelingen barmarkstrening 
fra Skansemyren, rulleskitrening 
onsdager og for de ivrigste har 
Ørjan hatt barmarkstrening eller 
rulleskitrening om torsdagene. 
Treningene fra Skansemyren foregår 
på og rundt Skansemyren og Fløyen-
området. Etter høstferien flyttes 
mandagstreningene til Vikinghallen. 
Treningene fra Vikinghallen består 
vanligvis av utetrening første halvdel, 
enten på Festningen eller i Fjellveien, 
med trening innendørs i Vikinghallen 
siste halvdel. Deltakelsen på 
treningene høsten-19 har vært god, 
men vi har plass til flere spesielt i 
2006 og de yngre klassene. 

Annet 

Medlemstallet i skiavdelingen er 
stabilt, men vi en god gruppe fra 
2003-2005 litt tynnere i 2006 og 
yngre. I utgangspunktet håper vi på 
at en god snø sesong i 2019-20 skal 
hjelpe oss med rekrutteringen. Så 
langt i sesongen, ser det imidlertid litt 
mørkt ut. Vi håper at både ski-kurs 
for barn om vinteren og rulleskikurs 
i sommerhalvåret skal bidra til 
rekruttering. Økonomien i avdelingen 
er god og under kontroll.  

Epilog 

Vinteren 2019-20 har latt vente på 
seg. Vi håper snøen kommet til 
Bergen snart. Avdelingen vil delta 
på mange renn i kretsen resten av 
vinteren, og arrangere skiskole når 
snøen dukker opp, rulleskiskole 
og rulleskirennet fløyen opp til 
sommeren. 
TIF Viking jobber fortsatt sammen 
med Fløybanen for utvikling av 
skiløypen på Fløyen og mulighet 
for utbedring av området med blant 
annet snøkanon ved Skomakerdiket. 
Fana IL jobber for utvikling av 
Totland-området med utbedring 
av løypenettet der og mulighet for 
snøkanon. 

Styret i Skigruppen, 31.01.2020.

Tine Olsen har hatt en flott 
sesong med bl.a. 8. plass i 
Holmenkollens Ungdomsrenn.

Fra venstre: Tristan Kahrs 
Guldbrandsen, Emil Namtvedt, 
Bjørn Olav Haugland

Nr.2 fra venstre: Vegard Ragnhildstveit, Einar Storvestre, 
Åsmund B. Reigstad, Jakob Aarskog, Tord Bie Wikander
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Årsberetning  Volleyballavdelingen 2019Volleyballavdelingen 2019

Året 2019, som for volleyballavdelingen 
består av våren i 2018/2019 sesongen 
og høsten i 2019/2020 sesongen, har 
vært meget hektisk for både spillere, 
trenere og styret. Etter årsmøtet fikk 
vi flere veldig ønskede personer inn i 
styret og ble til sammen seks stykker. I 
tillegg fikk vi satt sammen en etterlengtet 
arrangementskomité, dette har uten tvil 
hjulpet oss til å holde hodet over vannet 
denne perioden. Styret har hatt mange 
møter i perioden og har behandlet intet 
mindre enn 123 saker!

Hvert år avslutter vi sesongen med 
Nykingcup, der styret, trenere, lag og øvrige 
støttespillere i avdelingen møtes for å spille 
volleyball, spise pizza og hedre personer 
og lag fra sesongen som har gått. Høsten 
2019 startet vi sesongen med kickoff! Kate 
Sønstebø fra Norges Volleyballforbundet 
loset oss en høstkveld i september gjennom 
timer med fokus på klubbutvikling. En 
kveld spekket med engasjement, alvor 
og et tydelig signal om veien videre. Få 
uker senere hadde vi mange frivillige i 
gang, da vi arrangerte åpningsturnering i 
Haukelandshallen. Det første som møter 
oss etter nyåret, er et kjempearrangement 
med NM for videregående skoler også i 
Haukelandshallen. Et arrangement som går 
over tre dager og krever mange armer og 
bein. Vi grugleder oss!

Men, mye arbeid tyder på mye aktivitet 
og engasjement! Styret er veldig 
takknemlig for trenere, oppmenn og 
kvinner, spillere og alle andre som legger 
ned mye tid for at avdelingen vår skal 
gå rundt. Perioden har også gitt oss 
mange gode sportslige resultater og 
mange gode volleyballopplevelser. Vi 
håper det kommende året vil fortsette å gi 
volleyballglede både for store og små!

i divisjonen, men lagene vi har tapt for kan 
fort snu andre veien, da vi blir mer og mer 
samspilte i laget. 

Sesongen så langt har vært opp og ned, 
resultatmessig har laget 2 seire, og 6 tap og 
ligger på nest siste plass på tabellen. 

1.div herrer:

TIF Viking sikter på å utvikle spillere stadig 
gjennom sitt 1.divisjon herrelag. Vi ønsker 
å utvikle spillere som kan ta steget videre 
til klubbens elitelag men også holde et høyt 

nivå i 1.divisjon. 

Så langt har 
laget spilt over 
halvparten av 
kampene i serien 
og leder med 5 
poeng. Laget leder 
blokkstatistikken 
nasjonalt med 
de fem beste 
blokkerne.

Stallen er en 
blanding av 
studenter og 

videregåendeskole elever. Flere 
av videregående elevene går på 
Toppidrettslinjen på Tertnes. Noen spillere 
trener mest med elitelaget og spiller 
kamper for 1.divisjon. Vi har en bred stall 
og jobber godt med rekruttering. Det er 
sterk konkurranse om alle plassene. Vi 
vinner de fleste kampene ved å bruke alle 
spillerne som er tatt ut til kampene. Laget 
har ambisjoner om å vinne serien, selv om vi 
ikke kan rykke opp til Mizunoligaen.

Laget har forsterket sitt fysisk grunnlag ved å 
lage bedre rutiner på styrketrening. Bidraget 
fra Vegard Lysne, som jobber med analyse 
og statistikk fra kampene er en betydelig 
pluss for laget.

1.divisjon herrer er en ung, talentfull og 
ambisiøs gruppe, og så langt viser det 
seg i resultatene da TIF Viking har kapret 
førsteplassen. 

2.div herrer:

Vi har hatt en til tider stor treningsgruppe. 
Det er kommet til mange nye spillere i løpet 
av høsten. Lagets mål er å utvikle spillere og 
gi et tilbud for unge spillere som trenger noe 
å strekke seg etter. I enkelte kamper har vi 

lånt spillere fra 1.div for å gi de kamptrening. 

Avslutningen av sesongen 18/19 var meget 
bra. Vi vinner de to siste kampene mot BSI 
og Rossvoll 3-0 og sikrer med det 3. plass i 
2.divisjon. 

U19 gutter:

Laget består av spillere fra klubbens 
seniorlag. Hovedmål for sesongen er NM. 
I NM 18/19 kom laget helt til finalen der 
de dessverre tapte mot KSK. Eirik Mjelde 
Bjelland og Nikolai Nilsen Hordvik ble plukket 
ut på All Star Team for NM U19. 

Laget deltok kun i 2 av 4 serierunder i 
regionen, men vant til gjengjeld begge. I RM 
deltok vi med 2 lag. Det ene laget vant og det 
andre laget fikk tredjeplassen.

U19 jenter:

I sesongen 2018/2019  var Daniel Evensen 
både trener og oppmann for jenter 19. Laget 
vant regionsmesterskapet, og fikk en 14. 
plass i NM 8.- 10 mars i Stavanger.
I sesongen 2019/2020 er Håvard Visnes 
trener og Turid Sandstad Herland 
oppmann. Laget har fått to 3. plasser 
i serieturneringene. Ettersom de vant 
regionsmesterskapet, er de klare for NM i 
Kristiansand 6.- 8. mars. 2020.

U17 gutter:

Laget består av spillere fra klubbens 
U15-U17-2, div, 1 div lag og Elitelag. 
Sølv i regionsserien, men i RM U17 2019 
Hordaland, mobiliserte laget og vant finalen 
over et sterkt Strand-Ulv lag, det var viktig 
for å få en god seeding inn mot NM.

I årets NM kom laget helt til 
finalen mot Øksil, hvor de gikk 
av med seieren og dermed 
ble norgesmester for U17 
klassen. Laget fikk ved sitt 
taktiske og velfungerende 
spill under NM, vist frem og 
brukt spillernes sine aller 
beste sider som et lag. Dette 
ble belønnet med NM’s mest 
verdifulle spiller tittel (MVP) til 
en av lagets store angripere 
- Eirik M. Bjelland. Hovedmål 
for denne sesongen er 
utvikle spillere for å prestere 
godt i nasjonale NM for 
aldersbestemte lag, samt 
rekruttere yngre spillere inn til 
klubbens seniorlag.

U17 jenter: 

Denne gruppen består av 
ca 15-20 jenter som har 

spilt volleyball i flere år. Stemningen på 
laget beskrives som god og samholdet er 
økende. Jentene kommer fra store deler av 
Bergen med Åsane Nord, Askøy, Lysøen 
og Austevoll som ytterpunktene. I snitt har 
vi trent ca 3 ganger i uken da vi mister mye 
treningstid i Haukelandshallen på onsdager. 
Trenerne er Håvard Visnes, Stein Grønvik, 
Øystein, Haukås, Karoline Siljander, 
oppdame er Tone Hølleland

Målsettingen til laget er at alle skal 
fortsette og alle skal utvikle seg. Vi prøver 
kombinasjonen av bredde og samtidig å gi 
de jentene som vil utvikle seg muligheten til 
å bli gode. 

Resultatet i sesongen 2019 var at vi ble nr 
i kretsen og reiste våren 2019 til Ålesund 
på NM der vi ble nr 7. Et anstendig resultat 
hvor 2 av jentene var landslagssamling i 
etterkant.  Høsten 2019 består laget av 2003 
og 2004 modeller hvor vi foreløpig ligger an 
som kretsens 4 beste lag. Vi planlegger en 
toppform til regionsmesterskapet i januar 
2020. 

U15 gutter:

I år har U15-guttene virkelig fått føle at de er 
del av en hel volleyballklubb, og ikke bare et 
U15-lag. Mange av spillerne spiller og trener 
med flere av lagene på guttesiden, og det er 
et veldig godt samarbeid mellom lagene. På 
treningene er vi i praksis en U16-gruppe som 
trener sammen to ganger i uken. 
Vi har deltatt i to serieturneringer. Vi har fått 
føle på kroppen at det er konfirmasjonstid, 
og i den første turneringen klarte vi å stille 
lag med to egne spillere og to spillere som 

Elite herrer:
Etter en noe skuffende sesong 2018-2019, 
med 4. plass totalt i serien og utslått i 
kvartfinalen i NM, ble det besluttet å ikke 
delta internasjonalt sesongen 2019-2020, 
verken europacup eller NCC, selv om vi 
etter søknad trolig kunne fått deltatt begge 
steder. I stedet ble trenere og spillere 
enige om å satse alt på norsk serie og 
NM. Det skulle skje først og fremst ved å 
øke treningsmengdene i en relativt stor og 
ambisiøs spillerstall. 

Laget valgte også å delta i en turnering i 
Sverige før sesongstart, på bekostning av 
den tradisjonelle Vestcup. Med motstand 
av svenske og danske lag, vant Viking 
turneringen i Falkenberg. Viking vant også 
eliteturneringen i Volda før sesongen, der 
Førde Koll og NTNUI var de andre lagene.

Spillerne har valgt en gruppe som skal 
ivareta kommunikasjon mellom spillerne og 
trenerstaben. Blant annet er det enighet om 
at laget til kampene tas ut blant de spillerne 
som deltar bortimot 100 % på treningene, 
ikke bare ved å være til stede, men ved å 
vise treningsvilje og -innsats. Morten Hide 
har lagt opp treningsprogram med belastning 
tilpasset fysisk hver enkelt. Det er ellers tenkt 
at treningen skal legges opp med formtopper 
i viktige perioder, som NMs semifinaler og 
finale, samt sluttspill. 

Så langt ser intensjonene ut til å bli oppfylt. 
Laget leder Mizunoligaen halvveis, og vi skal 
spille finale i NM 11. januar mot Førde. Fram 
mot finalen har flere spillere som bor utenbys 
avbrutt ferien for å kunne trene med laget i 
Bergen, og totalt har aldri laget trent så mye i 
perioden 15. desember til NM-finale.

Elite damer: 

Thomas Wold har vært hovedtrener 
hele året. Foran 2019/20-sesongen ble 
Daniel Evensen formelt tatt opp som 
assistenttrener, etter at han i praksis har 
fungert som det på vårsesongen i 2019. 
Høsten 2019 ble også Solveig Morken 
Bjelland med i trenerteamet, da hun tar 
pause fra aktiv spilling. Bård Helge Kjosås, 
Eivind Pettersen og Kristian Bjelland har 
hjulpet til med å lede treninger i 2019. I 
desember 2019 ble det klart at Thomas 
Wold flytter, og Martin Bjelland tar over som 
hovedtrener. 

I hele 2019 har vi fortsatt jobben med å 
utvikle samarbeidet mellom elitelaget og 
1. divisjon. Daniel Evensen er hovedtrener 
for førstedivisjonslaget, og har hatt en stor 
rolle i dette arbeidet. Vi har lagt opp felles 

spilleplan for de to lagene. Flere spillere fra 
1. divisjon har blitt tatt opp til elitestallen før 
denne sesongen, og lagene har fellestrening 
en gang i uken. Det er også flere spillere 
som går litt imellom de to lagene i 
treningssammenheng, og flere elitespillere 
har fått spilletid i 1. divisjon.  

Sesongen 2018/19 kom vi til kvartfinalen 
i sluttspillet, som spilles som gruppespill. 
Det ble seier mot Randaberg og tap mot 
NTNUI og Koll. Vi ble likevel plassert under 
Randaberg på sluttstillingen, ettersom 
forbundet bestemte at resultatene i 
sluttspillet ikke skulle 
ha noe å si for den 
endelige rangeringen 
av lagene. Det er i 
strid med reglementet, 
og et sluttspill hvor 
kampresultatene 
er uten betydning 
er den rareste 
konkurranseformen 
jeg har vært borti. 

Sesongen 2019/20 
startet tungt, med 
mange tap i jevne 
kamper. Vi ligger 
foreløpig nederst på 
tabellen, men har spilt 
jevnt med alle lagene, 
så vi håper at trenden vil snu på nyåret. Vi 
har fortsatt mulighet til å nå sluttspillet.

1.div damer:

Trener for laget er Daniel Evensen, og 
oppkvinner er Johanne Monsen Tjemsland 
og Turid Herland. Sesongen 18/19 ble 
avsluttet med rankingturnering i Farsund, 
der laget tilslutt havnet på 7.plass i total 
rankingen. Laget avslutter sesongen med å 
slå alle lagene de møtte i serien med unntak 
av seriemester BK Tromsø.

1.divisjon damer sesongen 2019/2020 består 
av en treningsgruppe på 11-13 spillere, der 
noen går mellom elite og 1.divisjon, og noen 
juniorspillere som får trene med 1.divisjon.
Aldersmessig strekker det seg på trening 
mellom de yngste som er født i 2005, og 
den eldste som er født i 1988. Laget har hatt 
store utskiftninger denne sesongen, med 
bare 3 spillere som spilte forrige sesong 
med i stallen, så fokuset har vært å bygge 
opp et nytt lag, med junior spillere som har 
tatt steget opp, i tillegg til nye spillere. Målet 
til 1.div er å fortsette å kunne utvikle yngre 
spillere, og støtte opp under elite laget vårt, 
for å kunne fortsette med dette arbeidet 
neste sesong så må vi selvfølgelig holde oss 

Årsrapport Volleyball forts. s. 19
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Årsberetning Turnavdelingen 2019 
Turngruppen

I 2019 har turngruppen fått mange nye utøvere. Vi har i 
dag 60 turnere under 18 år fordelt på fire partier. Flere av 
utøverne våre deltar også i andre idretter i Viking, særlig 
Taekwondo.  Vi opprettet et konkurranseparti der de mest 
drevne utøverne fra 10 år kan forbedre seg i større grad, og 
deltok på Gymfest i Vest på Sotra i mai for første gang på 
flere år. Vi håper på å kunne delta i flere konkurranser på 
sikt, både i troppsgymnastikk og muligens apparatturn. 

Barnepartiene har hatt et flott og engasjert trenerteam 
bestående av Frida Sophie Pedersen, 
Michelle Kleveland, Amalie Smørdal Lien 
og Sigurd Kleiven fram til september 
2019.

Turnavdelingen rommer også voksenpartier, og trener Berit 
Helvik Larsen mottok i 2018 Kongens fortjenestemedalje. 
Hun har vært trener i Viking i 40 år, og trener i dag to 
damepartier som trener 4 dager i uken. Bjørg Haugland 
er trener for partiet  ”Hold deg i form,” som er rettet mot 
herrer, to ganger i uken. Jette Hansen har ett parti for 
damer, på kvelden en gang i uka.

Turn har vært representert i avdelingsstyret ved Torhild 
Eide Torgersen, kasserer Anne-Lise Grung og Gerd 
Knudsen.

Sportsdrill
Sportsdrill har nå vært en del av turnavdelingen og TIF 
Viking i tre år. Det er i dag ca 30 konkurranseutøvere i 
alderen 9 til 18 år. Rekrutteringen til konkurransepartiene 
er god og primært fra sentrum. Vi startet høsten 2019 med 
to åpne nybegynnerpartier, et i Zinken Hopp idrettshall og 
ett i Vikinghallen ,med tilsammen nesten 40 utøvere. Vi 
rekrutterer fra nærområdene til disse to hallene.  

Trenere
Sportsdrillgruppen har Eli Karin Midtun som hovedtrener 
for junior/seniorgruppen og Ingrid G. Kleiven som 

hovedtrener for de født i 2006 og yngre. Jentene trener fra 
3 til 15 timer uken i ulike haller. Nybegynnerpartiene trener 
1,5 tim en gang i uken. 

Konkurranse
Sportsdrill har konkurransemessig også i 2019 hatt et 
aktivt år. I vintrferien i februar drog de eldste jentene på 
treningsleir med franske og russiske trenere og deltok i 
vennskapskonkurranse i Voiron i Frankrike. Jentene våre 
tok storeslem, både individuelt og i tropp. I juni deltok vi, 
tradisjonen tro, i en ni nasjoners vennskapskonkurranse 
i Almere i Nederland. Også her fikk vi gode resultat 
og vist fram sporten. Vi har deltatt med utøvere i fem 
ulike nasjonale mesterskap i løpet av året. Tre utøvere 
kvalifiserte seg individuelt til internasjonale mesterskap og 
Filippa Midtun Homme deltok i EM i freestyle i Frankrike. 
Milla Jian Haugen deltok i 1-baton og Sarah Aasen  i 
2-baton i International Cup i Frankrike. Milla Jian Haugen 
kom på femte plass i sin klasse der det deltok 55 utøvere. 
Hedda Karlsen ble Norgesmester i sin klasse i two-
baton i november, som og er starten på årets sesong og 
kvalifisering. Milla Jian Haugen ble tildelt prisen årets 
individuelle kvinnelige utøver i TIF Viking under årsfesten i 
november. 

Klubben har også i 2019  samarbeidet 
med og hatt jevnlig besøk av den franske 
verdensmesteren Jason Travers til å 
bistå med program og koreografi. 

Vi har og hatt oppvisning av to av våre 
kommende juniorer, Celine Stuhr og Ingrd 
Strømmen Flikka, ved åpning av Zinken 
Hopp idrettshall og ved Bergen kommunes 
stipendtildeling. Det er flott å kunne vise fram 
sporten vår ved ulike anledninger.

Vi har vært representert i turnavdelingens 
styre med Beate Flikka og Inger Johanne 

Haugen.
Inger Johanne Haugen ble 
på årsmøtet valgt til leder av 
turnavdelingen og har i 

kraft av dette også 

deltatt på 
hovedstyremøtene i TIF Viking.

Sportsdrillgruppen er organisert med eget foreldreutvalg 
på 8 stykker. Vi har deltatt på de ulike dugnadene til TIF 
Viking og arrangert våre egne i løpet av høsten. Vi  har 
og arrangert vår- og juleoppvisning i samarbeid med 
turngruppen.

Det er utfordrende og krevende å bygge opp noe nytt og 
haller og økonomi er stadig tilbakevendende tema.  Vi har 
likevel klart å få budsjettet i balanse. Vi er og veldig glad for 
at vi etter møysommelig arbeid, fra både administrasjon og 
ikke minst hallansvarlig, har fått tildelt fast treningstid i den 
nye Zinken Hopp idrettshall.  

Vi er etterhvert blitt en del av Vikingfamilien og ser fram til 
et spennende 2020 !

Milla Jian 
Haugen 
ble tildelt 
prisen årets 
individuelle 
kvinnelige 
utøver i TIF 
Viking under 
årsfesten i 
november. 

vi fikk låne fra jentelaget. Vi stilte med åpent sinn og 
etter heroisk innsats (og med flere og flere tilskuere) ble 
det en flott andreplass. I turnering nummer to stilte vi 
med fem spillere og fikk en herlig revansj mot Strandvik i 
finalen. Dermed var tidenes første serieseier et faktum for 
2005-årgangen!
I skrivende stund ser vi frem mot RM i slutten av januar, 
der vi håper å kvalifisere oss for NM og videre gjøre 
det bra i NM hvis vi kommer oss dit. Det var 3 lag fra 
Hordaland i topp 5 under NM (med oss på 5. plass), og vi 
har beholdt store deler av laget fra den gang. Vi føler at 
nivået i Hordaland er bra og at vi får god matching med 
jevne kamper mellom de fire beste lagene.
Trenere har vært Harald Hausen og Arve Hordvik, mens 
Irmelin Torkildsen har vært lagleder.

U15 jenter:

J-U15 laget teller i dag 12 spillere. Av disse er 5 av jentene 
født i 2005, 5 er født i 2006 og 2 er født i 2007. De to 
jentene som er født i 2007 spiller også på J-U13 men 
trener som regel sammen med J-U15 og er med på mange 
av kampene våre. Jentene kommer fra forskjellige bydeler 
i Bergen og vi har vi en spiller fra Osterøy. Jentene har 
anledning til å trene 3-4 ganger i uken. 

Jentene har ulik erfaring med volleyball, vi har noen som 
er nye fra høsten 2019 mens de mest erfarne har spilt i 
årevis. Filosofien til trenerne er at jentene skal få mest 
mulig kamperfaring, derfor stiller vi flest mulig lag på 
turnering for å få kamptrening, og stiller heller med lag 
med mindre enn 6 spillere enn å benytte innbyttere. På 
nyåret skal vi også ha noen sosiale arrangement for at 
jentene skal bli mer sammensveiset og også bedre kjent 
også utenfor volleyballbanen.

Trenere for jentene er Eivind Byberg og Håvard Visnes, og 
oppkvinne er Mette Blindheimsvik.
I høst har J-U15 vært med på turneringer på Husnes 
27/10/19, og på Sotra 01/12/19. I tillegg har mange av 
jentene også vært med på J-U17 sine kamper. På nyåret 
venter RM i Sveio 26.-27.januar, og turnering på Sandsli 
9/2/20 og NM i Førde 20.-22.mars. 

U13 jenter:

U13-jentene trener sammen med U15. Til nå i år er det 
to av spillerne (begge 2007-modeller) som har spilt 

kamper. Det har gått fint med mye ballkontakt og «mye å 
gjøre» i kampene. Det har stort sett blitt seire, og i den ene 
turneringen der det var rangering ble det en finfin 2. plass 
(dette var også den første turneringen noensinne for en 
av jentene). I turnering nummer to var det seriespill mot 
enkelte av de andre U13-lagene, men ikke full serie og 
dermed ingen rangering. Også her ble det tre seire og ett 
tap. Vi prøver, så godt vi kan å spille med tre berøringer og 
klarer det stort sett veldig bra.
Det er også en liten gjeng med yngre jenter, som er 
godt i gang med treninger og som nok snart er klare for 
turneringer med grip.
Treningene ledes av Eivind Byberg, mens Arve Hordvik er 
lagleder og han har også hatt treneransvar på turneringer. 
Ambisjonene er klokkeklare: «Flest mulig, lengst mulig» og 
i så måte skulle vi gjerne hatt enda flere spillere, spesielt i 
2007- og 2008-årgangen.

Årsrapport Volleyball forts. 
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Styre og utvalg
På avdelingens årsmøte i 2019 ble følgende styre og utvalg valgt:

Årsberetning Orienteringsavdelingen 2019Årsberetning Orienteringsavdelingen 2019

Den sportslige virksomheten

I 2019-sesongen har Trygve Buanes 
fortsatt å arrangere rekrutt-treninger i 
Sædalen, der det er en stabil gruppe 
som stiller opp. 
Rekruttgruppen har deltatt ivrig på 
nærløp i Bergensregionen, men det 
er dessverre i liten grad vi har klart å 
trekke dem med på kretsløp. I år har 
vi sett at de som har vært med lengst 
virkelig har begynt å få et godt grep 
om orienteringen så forhåpentligvis 
vil flere av dem løpe fast i C-klassen 
i 2020.

Medlemmer i Viking har deltatt flittig 
på både lokale, nasjonale og inter-
nasjonale løp også denne sesongen. 

Arrangementer
I 2019 har vi arrangert:

• 11. juni: Klubbmesterskap på 
Fløyen med Oscar Røen fra Varegg 
som løypelegger
• 10. september: Pokalkamp på 
Landåsfjellet med Vemund Hansen 
som løpsleder og Jørn Torgersen 
som løypelegger
• 13. november: Nattcup på 
Munkebotn med Ylva Svanberg 
Helle som løpsleder og Tor Sørevik 
som løypelegger.

 
Turorientering
Vi har arrangert turorientering på 
Fløyen og Landåsfjellet i 2019. Det 
ble solgt fra butikken til DNT i Marken 
og på nett. Jørn Torgersen, Gunnar 
Mikkelsen og Trygve Buanes har stått 
for tilretteleggingen av tilbudet. 

Kartarbeid

I 2019 fikk vi et helt nytt kart over 
Munkebotn. Arbeidet ble utført av 
Jørn Torgersen og brukt første gang 
til nattløpet vårt i november. Mindre 
korreksjoner ble gjort på våre kart 
over Fløyen og Nattlandsfjellet i 
forbindelse med arrangementer der. 
 
Dugnad
I år har vi arrangert Bergen fjell-
maraton sammen med admini-
strasjonen i Viking. Løpet hadde ca 
2400 påmeldte. Oppslutningen om 
dugnaden var svært god i avdelingen. 
Dette er den klart største og viktigste 
dugnaden for avdelingen som også 
sørger for at vi muligheten for å ha en 
lønnet trener. Vi bidro også til Bergen 
City Marathon, der vi hadde ansvar 
for rigging av start- og målområdet og 
en drikkestasjon ved ADO. 

Økonomi
Relativt lav aktivitet gav reduserte 
kostnader, og med en solid dugnads-
innsats ble det et bra overskudd i 
2019. Største utgiftspost er start-
kontingenter.

Eksterne verv
Lise Christensen har vært krets.
styremedlem i 2019. Trygve Buanes 
har hatt ansvar for poengberegning i 
pokalkampen for Bergensområdet.

Bergen, januar 2019, 
Styret i o-avdelingen

Utvalgte resultater:

Veteran-VM:
Sprint:

25. Axel Ingvaldsen (M80-)
Mellomdistanse:

41. Axel Ingvaldsen (M80-)
51. Lise Christensen (W50-)
52. Tor Sørevik (M65-)
74. Kjell Einar Aadnevik (M70-)

Langdistanse:
21. Per Bjørkhaug (M75-)
24. Tor Sørevik (M65-)
27. Axel Ingvaldsen(M80-)

Veteranmesterskapet: 
Sprint:

2. Tor Sørevik (H65-)
8. Per Bjørkhaug (H75-)

Langdistanse:
7. Tore S. Rasmussen (H80-)
8. Per Bjørkhaug (H75-)
10. Axel Ingvaldsen (H80-)

Kretsmesterskap:
Sprint:

3. Trygve Buanes (H19-)
Mellomdistanse:

3. Axel Ingvaldsen (H70-)
Langdistanse:

1. Lise Christensen (D50-)
Ultralang:

3. Trygve Buanes (H19-)
Klubbmesterskap:
DA
Lise Christensen, 49:44
Ylva Svanberg Helle, 1:11:58
HA
Trygve Buanes, 28:30
Tor Sørevik, 41:48
Kjetil Damm, 47:50
Gunnar Helmich Pedersen, 1:04:20
Axel Ingvaldsen, 1:08:41
Jan Terje Mikkelsen, 1:14:30
Jan Harald Helmich Pedersen, 1:33:50
Erik Serck-Hanssen, Fullført
DC
May-Lill Damm, 33:26
N
Elias Albertsen Mjelde
Håvard Serck-Hanssen
Iris Popsueva Buanes
Live Albertsen Mjelde
Paula Helena Mesecke-Helgesen 
Signe Lier-Hansen

Årsberetning FriidrettÅrsberetning Friidrett 2019 2019
Styret i Friidrettsavdelingen har bestått av følgende:
Leder Bjørg Larsen
Økonomi Kåre Jan Børø
Styremedlemmer Per-Hermund Høgheim

Cecilie Brekke Rygh
Vidar Gjerde
Jan Rolstad (kappgang)
Terje Kleiveland (Joggegruppen)

Styret har hatt 4 møter.

MEDLEMMER
Medlemstallet er nå ca 50 medlemmer i Friidrettsavdelingen. 
Medlemstallet på 25 medlemmer i Joggegruppen er ganske 
stabilt.

TRENERE OG TRENING 
Friidrettsavdelingen har tilbud om felles treninger 3-4 ganger i 
uken. Oddgeir Larsen trener de eldste som konkurrerer mandag 
og onsdag. Ellers er vi tre andre trenere for å gi forskjellig tilbud i 
forhold til aldersgruppene. Bjørg Larsen har hatt hovedansvaret 
for treningen. Atle Aaltvedt trener de eldste hver tirsdag og 
Henriette Aasen Garmann og Anna Vogt trener de yngste hver 
tirsdag.

DELTAKELSE OG RESULTATER
Vi har deltatt på mange stevner i år, og i mange øvelser. Vi 
begynte innendørs i Leikvanghallen med KM i høyde og lengde 
uten tilløp, Norna-lekene og Pingvinlekene. 

Det var stafettløping i Fristafetten, i vår egen Vikingstafetten 
og Ask-stafetten. På bane har vi deltatt i Laksevåg-lekene, 
Karabin-Lekene, Framolekene,  Gneistspelen, Oslekene og 
Bergenslekene.

Sindre ble uttatt til kretskampen i Haugesund mot Rogaland og 
Sogn og Fjordane. Han vant 600m i går og ble nr 2 på 1500m. 
Både Abdi, Eline, Idun og Vincent hadde kvalifisert seg for UM 
(Ungdomsmesterskapet).Abdi fikk ny pers med 12, 32 på 100m og 
årsbeste på 200m med 25, 93. Eline fikk 13,60 på 100m og 200m 
med motvind på 5,5. Idun kom til semifinale på 100 og 200m. Ny 
pers med 13,18 og 27,96. Vincent med 2,11,05 på 800m og ny 
pers på 2000m med 6,23,23.

EGNE ARRANGEMENT 
Vi arrangerte Vikingstafetten for 14. gang tirsdag 9. april. Var et 
veldig vellykket arrangement med 23 lag i rekruttklassen og 22 lag 
i jente/gutte klassen som stilte til start. En stafett med en sosial 
ramme rundt. Alle foresatte hjalp til, så hele arrangementet gikk 
knirkefritt.

T&IF Viking friidrett arrangerte sammen med Bergen kommune 
Idrettsskole på Skansemyren i uke 32. Helge Sveindal Rosfjord 
var ansvarlig for uken. Han hadde god hjelp av Abdi, Andreas, 

Henriette, Hermine og Nora. Helt fantastisk innsats av alle de 
unge lederne (se bilde på forsiden). Det var ikke bare trening.

VÅR BESTE UTØVER i 2019 
Sindre er vår beste utøver – trener friidrett to ganger i uken og 
resten av treningene er fotball.

Sindre er nr 3 i sin årsklasse på 600m med tiden 1,31,64, det 
samme er på 400m med tiden 57,26. Han er nr 6 i sin årsklasse 
på 800m med tiden 2,08,76, nr9 i sin årsklasse på 1500m med 
tiden 4,29,92, og han er nr 10 på 200m med tiden 25,08. Det er 
en stor aldersklasse, bare på 600m er det registrert tider fra 130 
forskjellige aktive.

DUGNADER 
Vi var med på Bergen City Marathon – T&IF Viking sitt eget 
arrangement. Vi var vakter og sto på drikkestasjon – både store og 
små.  Mange har også vært vakter på stor-konsertene i Bergen. 
Vi er helt avhengig av dugnadsinnsats for å få økonomien til å gå 
rundt.

ØKONOMI 
Det ble et lite underskudd for 2019 sett isolert sett. 

SLUTTBETRAKTNING 
Et positivt år for Friidretten med mange gode resultater.

 

Styre
May-Lill Damm Leder Valgt for 2019-2020
Trygve Buanes Kasserer    Valgt for 2019-2020
Vemund Hansen       Styremedlem Valgt for 2019-2020
Tor Sørevik Styremedlem Valgt for 2019-2020
Ylva Svanberg Helle Styremedlem Valgt for 2019-2020
Kartråd
Tor Sørevik Leder
Jørn Torgersen Medlem
Jørgen Frønsdal Medlem
Axel Ingvaldsen Medlem

Vikings guttelag under årets Vikingstafett

Sindre  ble 
uttatt på 
kretslaget i 
2020, og deltok 
i kretskampen 
i Haugesund 
mot Rogaland 
og Sogn Og 
Fjordane.

Rekruttene; Fredrik (t.v.) & Nils (nr. tre fra v.) på Laksevåglekene



VIKINGBLADET              2322              VIKINGBLADET

Årsberetning Håndballavdelingen
Gutter 17/18
Gutter 18, trener: Joachim Benevoli
Laget spiller G18 serie og er påmeld Lerøy serien
Fokus for denne gruppen er utvikling av den enkelte 
spiller og laget som helhet. Flere av guttene har alt 
sentrale roller på vårt 1.divisjonslag. 

Jenter 14/15
Trener: Emilie Fauske Helland og Ingse Engelsen
En gjeng flotte jenter. De spiller for første gang i A 
serien i jenter 15 denne sesongen. Der det har vært 
en tøff høst, men vi ser at de utviklinger seg og viser 
stor fremgang i kamp. 

Gutter 14/15 a
Trener: Benedikte Gjelsvik, Fredrik Clementsen, 
Sindre Grini. 
Dette er en gjeng flotte gutter som er ivrige på 
trening. Guttene deltar i seriespillet og vinner de 
fleste kampene. Laget har noen virkelig flotte 
talentet som viser ferdigheter som gir oss god tro på 
fremtiden. Spiller gruppen består av ca 24 gutter.

Jenter 13
Trener: Benedikte Gjelsvik, Eirik Nydegger
Dette er en gjeng flotte jenter som er ivrige på 
trening. Jentene deltar i seriespill og vinne de fleste 
av sine kamper. Laget har hatt en veldig god utvikling 
de siste to årene. Spillergruppen består av ca 15 
jenter. 

Barnehåndball: 
Det er mange ivrige gutter og jenter i viking, og vi 
blir stadig flere. Vi har nå flere av de eldre utøverne 
i viking som trenere for de unge lagene noe som 
funker veldig bra. Noen lag er veldig god etablerte i 
seriespill, mens andre lag er fortsatt på nybegynner 
stadier og skal være med i serien fra neste år av. 

Styre
Leder Benedikte Gjelsvik
Nestleder Bjørn Måge
Eliteansvarlig John Einar Thorsheim
Senioransvarlig Trygve Larsen
Ungdomsansvarlig Kristin Skibenes
Barneansvarlig Isabelle Gunnarschjå 
Økonomi Tom Pedersen  & Hilde Gjelsvik
Sportslig utvalg John Einar Thorsheim & Roger Gjelsvik

Styret i håndball avd har avholdt 4 styremøter møter i perioden. Samt en 
del særmøter. 

Medlemssituasjonen:
Medlemssituasjonen har vært økende 

i løpet av de siste årene. Vi har totalt 26 
lag påmeldt til årets serie nå følgende lag 
påmeldt i serie.
• Damer 2 div., Damer 5 div., Jenter 8, 
Jenter 11, Jenter 10, Jenter 12, Jenter 13, 
Jenter 14, Jenter 15.
• Herrer 1 div., Herrer 2 div., Herrer 4 div., 
Gutter 18, Gutter 15, Gutter 14, Gutter 11. 
• NM Veteran damer 35

Arrangementer:
De eneste pålagte arrangementene 
håndballavdelingen har er arrangementer 
i forbindelse med kampavvikling, og 
her gjør en del frivillige samt mange 
foreldre og de aldersbestemte lag en flott 
innsats. Vi deltar også på dugnad i regi 
av hovedforeningen som Bergen City 
Marathon og konserter. 

Økonomi:
Hovedinntektene kommer fra dugnad, 
kontingentandeler og arrangement.
Vil spesielt takke alle spillere og frivillige som har 
gjort en stor dugnadsinnsats i forbindelse vakthold 
på konsertene og Bergen City Marathon, og til 
alle foreldre som har hjulpet til med avvikling av 
arrangementene i forbindelse med seriekamper.

Målsetting:
Målet er at damelaget skal skape en godt miljø for 
utvikling og med tiden rykke opp igjen til 1.div.
Herrelaget har som målsetning å etablere seg i 1 div 
men går for opprykk hvis muligheten er til stede, samt 
at vi opprettholder en god rekruttering i klubben.

Aktiviteter
Lagene i viking har også deltatt på flere cuper 
som Ski Cup, Bergen Cup, Lerøyserien, 
kongeparken mm. 

Det at avdelingen er blitt så stor i løpet av de 
siste årene har stilt store krav til klubben spesielt 
i forhold til å ta vare på alle nye medlemmer med 
forskjellige sportslige ambisjoner samt å forene 
de forskjellige klubbmiljøer.
For at vi skal lykkes er vi helt avhengig at vi 
sammen finner gode løsninger i forhold til 
sportslig satsning og at dette er innenfor de 
rammene vi har til rådighet.

2. div. damer
Trenere: Eirik Nydegger
Det er en nye spillergruppe fra denne sesongen, 
med mange unge talenter og noen mer etablerte 
på senior nivå. Like før jul ga Eirik Nydegger seg 
som trener, og Morten Grahl-Madsen har i januar 
overtatt som hovedtrener for laget. De har slitt 
litt med å ta poeng i høst, men startet nyåret bra 

med 2 poeng, og ligger nå i nedre del av tabellen, 
men trygg for å holde plassen i 2 divisjon. 

1. div. herrer:
Trener: Andreas Berntsen, Alexander Benevoli.
Herrelaget vår er nå etablert i 1. divisjon. Og biter 
godt fra seg i divisjonspill. Mesteparten av laget fra i 
fjor er med videre, så vi har en stabil tropp. Fremtiden 
på guttesiden ser veldig bra ut ut. Vi har en god 
rekruttering med spillere i alle alderstrinn, i tillegg til 
den talentfulle generasjon 00/01 som skal opp og 
utfordre herregruppen. Det lover godt for fremtiden.

2. div. herrer: Viking 2
Trener: Joachim Benevoli.
I skrivende stund ligger vi et stykke nede på tabellen, 
men vi visste at ved opprykk så kunne det bli tøff 
konkuranse. Laget trener sammen med G18 og tidvis 
sammen med 1 div. Det er en fin og motivert gjeng 
der de fleste satser på håndball.

4. div. herrer: Viking 3 
Oppmann: Trygve Larsen.
Det er et lag med de litt erfarne herre og et lag der 
ungdommer på 17+ spiller for å få litt mer kamp 
trening på senior nivå.
Det er ca 12 aktive spillere med på laget. Vi benytter 
samme treningstid og bane som damer 6 div. så til 
sammen er vi en grei treningsgruppe. Når det gjelder 
kamp avvikling så har vi fått benytte en del spiller fra 
G17. Dette er et veldig fint samarbeid syntes vi. Så får 
også de testet seg litt i en annen vektklasse. 

5. div. damer:
Trener: André Sæthre. Oppmann. Jane Østgård.
Spillerstallen består av ca 12-15 spillere pr nå. 5 div 
laget har i år deltatt i Veteran NM i Trondheim. (J35)

20192019 Eliana D. Bowitz på jenter 
2006-laget stormer mot mål!



B-blad
Returadresse:
Vikinghallen
Ø. Dreggsalm. 7
5003 BERGEN

Bli med på den store løpsfesten!

Påmelding: www.bergencitymarathon.no

Maraton • halvmaraton • stafett • 5 km • barneløp


