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v i k i n g b l a d e t
Organ for Turn- og Idrettsforeningen Viking - Nr. 1 - mars 2023 - 105. årgang

Årsberetninger 2022

Velkommen til Årsmøte i TIF Viking 2023
Tirsdag 14. mars kl. 19.00 i Vikinghallen.
Dagsorden: Årsmeldinger, målsettinger, innkomne forslag, fastsette 
medlemskontingent/treningsavgift, regnskap og budsjett og valg.

Velkommen til Årsmøte i representantskapet 2023
Tirsdag 14. mars kl. 18.00 i Vikinghallen.
Dagsorden: Beretninger / eiendommer, regnskap og budsjett, 
beretning fond, innkomne forslag og valg.
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20222022

2022 har vært et svært aktivt år for Turn og Idrettsforeningen 
Viking. Etter en lang periode der all aktivitet var preget av 
pandemi og restriksjoner, var det full aktivitet 2022. Viking er 
blitt en stor organisasjon og omsetningen vår er på størrelse 
med en mellomstor bedrift.

Størrelsen på idrettslaget vårt var både en ulempe og en styrke under pandemien. 
Mens mindre foreninger nærmest kunne gå i dvale og hadde minimal aktivitet 
under nedstengningsperiodene, hadde vi både en stor idrettshall, treningssenter, 
mange ansatte og ikke minst mange arrangement som krevde daglig drift og bød 
på formidable utfordringer. Høy aktivitet og mange arrangement var takket være 
administrasjonen vår. 

Arrangementene våre var i 2022 tilbake for fullt. Bergen City Maraton var tilbake til 
sin faste arrangementshelg, siste lørdag i april. Etter en ganske kaotisk opptakt til 
arrangementet i 2021 med utallige endringer, var det mer ro og kontroll i 2022. Likevel 
er Bergen City Maraton et enormt arrangement som krever mye av administrasjonen 
og av alle dugnadsarbeiderne. Arrangement er ikke mulig uten dugnadsbidrag fra 
utallige medlemmer og Vikingvenner på selve løpsdagen. 

Bergen Fjellmaraton ble igjen arrangert torsdag ettermiddag/kveld i starten av juni. 
Å arrangere fjell-løp har sine klare fordeler da vi ikke trenger å stenge av trafikk noen 
steder. Likevel er det utfordrende med mange løpere over Ulriken og Vareggen, og i 
2022 var det travelt for Røde Kors og sanitetspersonell, med ganske mange løpere 
som trengte hjelp for å komme seg over eller ned fra fjellet. Nok en gang: takk til alle 
som hjalp til under løpet. 

Viking er en dugnadsklubb og innsatsen til trenere og tillitsvalgte i klubben har vært 
formidabel de siste par årene. Mange står på for å bidra til at aktive og lag klarer å 
gjennomføre treninger, kamper og konkurranser. Det jobbes godt i alle avdelingene, 
og det kommer godt frem i årsmeldingene. Det er god rekruttering i flere idretter.
I tillegg til at det arbeides for at alle skal kunne drive idrett i Viking, klarer vi også å 
få frem toppidrettsutøvere, og også 2022 ble idrettslig et godt år for oss i Viking. Her 
vises det til årsmelding fra administrasjonene og fra avdelingene.

Takk til aktive, trenere, ledere og støttespillere for innsatsen i 2022. På forhånd 
ønsker jeg å takke for dugnadsinnsatsen som jeg vet kommer til å bli lagt ned 
også i 2023, lykke til med all aktivitet i avdelingene.

Helt til slutt; vel møtt på årsmøtet, håper å se mange av dere der.

Christian Sæterdal, leder TIF Viking

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. Foreningen har og et representantskap 
med eget årsmøte. Dette årsmøtet velger 
representantskapets styre, i tillegg til utvalg til 
drift av våre eiendommer. 

Foreningen har i 2022 totalt ca. 3000 medlemmer fordelt 
på forenings avdelinger, idrettsskole og mosjonsparti. 
Foreningens styre har hatt regelmessige møter, i tillegg til 
formelle og uformelle møter med forenings administrasjonen. 
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. 
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Arbeidsutvalget 
har i 2021 gjennom-

ført 4 styremøter. Der har 
vært gjennomført tilsvarende 

antall møter i hovedstyret. 

Eiendom:  
Viking har i dag en betydelig portefølje med eiendommer 
som vi enten eier eller har langvarige leieavtaler på. Vi eier 
i dag Vikinghallen, Vikinghytten på Vareggen, Vikinghytten 
på Sagatun, Kiosken i Fjellveien (vil bli overført til Viking 
innen kort tid), Hytte / tomt på Totland. I tillegg har vi 
et langvarig leieforhold med 2 store haller, styrkerom, 
lagerlokaler og garderober i Eidsvåg. Våre eiendommer er 
godt vedlikeholdt, og representantskapet er i gang med å 
se på hvordan vi skal utvikle våre eiendommer for de krav 
fremtiden vil stille for at driften skal være hensiktsmessig 
og fasilitetene gode nok for den aktiviteten vi ønsker å 
drive. 

Sport: 

2022 har og vært et fantastisk år sportslig for Viking. 
Christian Blummenfeldt, som i år valgte å satse på 

langdistanse ble 
verdensmester 

i Triatlon. 
Casper 

Stornes 
har 

dessverre vært skadet men i World cup i Bergen løp han 
inn til en sterk 5. plass. Christian ble i samme konkurranse 
nr. 2. og viste at han har farten inne, til tross for at han i 
år har prioritert de lengre distansene. I Taekwondo ble 
Karoline Gjelsvik tatt ut til både EM og VM og ble nr. 9 i 
EM og 16 i VM. Daniel Grindeland i breaking ble nr. 12 i 
VM og 4 EM. Naomi …. Deltok for Belgia i VM i friidrett, 
og på hjemmebane har herrelaget i Volleyball både vunnet 
grunnserien og kongepokal i NM. I tillegg til dette har vi 
en rekke med prestasjoner på nasjonalt nivå som viser at 
Viking for tiden har et veldig godt miljø for å utvikle gode 
prestasjoner. Hvorfor det er slik har sikkert mange grunner, 
men at vår organisering med Team Viking, felles satsning 
på tvers av avdelingene hvor hovedforeningen med 
sportslig leder i administrasjonen er en viktig årsak, tror jeg 
ikke det er mye tvil om. Dette er og verdt å merke seg med 
tanke på fremtiden. Klubben har til tross stor fremgang og 
økte utgifter på de beste klart å ha sikre utvikling parallelt 
med å ha kontroll på økonomien. Det skal vi ta med oss, og 
verne om også i fremtiden. 

Barne- og ungdomsidrett 
De fleste avdelingene driver svært godt. Vår yngste 
idrett – bryting – har og hatt en fin utvikling, deltatt på 
sine første konkurranser og er nå i ferd med å få på 
plass en foreldregruppe som gjør en god jobb. Av de mer 
tradisjonelle idrettene har orientering, taekwondo, håndball 
og volleyball svært god rekruttering. Der vi har en liten 
utfordring med turn for tiden. Mangel på faste trenere er 
hovedutfordringen, så her må vi finne en bedre løsning for 
fremtiden.  

Mosjonsidrett 
Viking og mosjon hører sammen!! Treningssenteret og 
annen aktivitet på formiddagen har tatt seg opp gjennom 
året, og vi nærmer oss nå samme nivå som vi hadde før 
pandemien. Når det gjelder mosjonsaktivitet i avdelingene 
er den stabil, men vi ser at rekruttering til voksne i 
avdelingene er begrenset. Kanskje det er et tegn i tiden, 
og at fremtiden blir at vi må tilby andre løsninger enn det vi 
tradisjonelt har gjort for å fange opp og beholde de voksne 
som enten trenger et tilbud, eller er i ferd med å avslutte sin 
aktive karriere? 

Prosjekter med ekstraordinær tildeling
I tillegg til den ordinære aktiviteten i foreningen har Viking 
det siste året gjennomført en rekke prosjekt hvor vi har 
fått midler direkte fra Bergen kommune, Idrettsrådet/
NIF, Kulturdepartementet og Helsedepartementet. Totalt 
beløper de ulike tilskuddene til ca. 3 millioner kroner. En 
kort oppsummering av de største er:

Stor og Sprek/ Inkludering i sentrum: 
Bystyret I Bergen tildelte Viking i 2022 støtte til å 
gjennomføre ukentlig aktivitet til barn og unge som 
trenger tilpasset aktivitet på grunn av overvekt eller 
andre utfordringer som gjør det vanskelig å delta i normal 
idrettsaktivitet. I tillegg mottar vi støtte for å arbeid med, 
fange opp unge som av en eller annen grunn trenger å bli 
tilbudt aktivitet. Utgangspunktet for denne gruppen er at de 
har behov for å bli integrert i et positivt miljø.
• Aktiviteter som er gjennomført er:
• Skolebesøk Fast ukentlig trening i sal og treningssenter

oppfølging av fysioterapeut
• Åpen trening i ulike idretter
• Åpen hall aktivitet

Seniorprosjekt 2021-2023: 
• Prosjektstart 2021. Midler fra Helsedirektoratet. 
• Et tredelt prosjekt strekker seg fra vår til jul. 
• Gratis kaffe og vaffel i Vikingkiosken én gang i uken fra 
april til oktober. 
• Trening i borettslag. Mål om å ha treninger i tre ulike 
borettslag i 2023. 
• Trening i Vikinghallen med lunsj og aktiviteter. 160 
påmeldte til avsluttende julelunsj med underholdning i 2022

Mangfold og inkluderingsprosjekt 2022/2023: 
• Nyoppstartet prosjekt rettet mot barn og unge i 
lavinntektsfamilier og jenter med minoritetsbakgrunn. 
• Midler fra Lotteri og stiftelsestilsynet. 
• Tilbyr dans, taekwondo og fellesturer, med kvinnelige 
instruktører. 
• Samarbeid med Fellesverket (Røde Kors) og 
Forandringshuset (KFUM- KFUK), hvor vi drar dit og holder 
kurs. 
 
Functional fitness-prosjekt 2023 
• Søknad under behandling 
• Prosjekt for å hente inn de som faller utenfor de 
tradisjonelle organiserte idrettene. 
• Samme målgruppe som ovenfor- barn og unge i 
lavinntektsfamilier og jenter med minoritetsbakgrunn. 
• Søker penger til kurs for functional fitness-instruktører 

Integreringsprosjekt Idrettsrådet: 
• Åpen hall
• Skolebesøk
• Dans for nye ungdomsgrupper
• Kampsport
• idrettsleir 

Vinterferie aktiviteter: 
• Idrettsleir for barn med ulike aktiviteter. 
• Byorientering med utdeling av kart på Torgalmenningen. 
Barnefamilier kunne prøve seg på orientering rundt 
omkring i sentrum. 
• Åpen hall for alle

Sommerferieaktiviteter
• Denne sommeren hadde vi 12 ulike idrettsleirer med til 
sammen over 400 deltakere. Her var det tilbud for barn fra 
7 år til ungdom i 16-17 årsalderen. Deltakerne fikk oppleve 
idrettsglede, bading, grilling og gode sosiale opplevelser. 
Familiens økonomi skal ikke hindre barn i å delta på våre 
leirer og derfor ga vi gratisplasser til deltakere som hadde 
behov for dette.
• Åpen hall for alle gjennom hele sommeren

Høstferie aktiviteter
• Idrettsleir med ulike aktiviteter. 
• Gratis styrketrening for Ungdom
• Åpen hall for alle

Åpen hall med aktiviteter
• Åpen hall er hver lørdag og søndag gjennom hele året. 
Her kan barn og ungdom komme å bruke hallen fritt. 
• 4 superlørdager med ekstra aktiviteter som turn, 

Taekwondo, kino, 
organisert ballspill, dans og 
styrketrening. 

Utmerkelser: 
I desember måned hadde 
Bergen kommune utdeling av 
stipend og priser til kommunens 
fremste utøvere og lag. Viking 
ble i 2022 kåret til årets beste 
lag. Karoline Gjelsvik ble tildekt 
Fylkesidrettsstipend på kr 40.000-. 
Styret gratulerer. 

Økonomi
 
Foreningen hadde i 2022 et underskudd etter finans og 
avskrivninger på kr. 161.487,-. Total omsetning i 2022 
er på 26.268.932,-. Dette er den høyeste omsetningen 
hovedforeningen noen gang har hatt. Når vi inkluderer 
økonomien i avdelingen, er vi nå tett opp til 30 millioner i 
total omsetning.   Styret er svært godt fornøyd med måten 
vi har håndtert de økonomiske utfordringene i året som har 
gått. Administrasjonen har sammen med styret hatt god 
kontroll. For øvrig viser vi til den økonomiske rapporten fra 
styret under posten regnskap. 

Kontingentsatser for foreningen 2022
Barn kr 500,- pr semester
Ungdom kr 750,- pr semester
Voksen kr 600, pr semester
Voksen totalmedlemsskap kr 329,- pr mnd. 
 
Christian Sætersdal, Leder    
Kjell Lund, Nestleder     
Chistian Ravnå, Økonom/marked
Rune Pinås, Konkurranseansvarlig   
Jostein Skodvin, Mosjonsansvarlig                  
Lise B. Gundersen, Barneidrettsansvarlig
Haldis Dahl, Styremedlem    
Roger Gjelsvik, Daglig leder
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TIF Viking
Balanse pr. 31. desember

Viking Turn og Idrettsforening

Resultatregnskap
Note 2022 2021

Driftsinntekter
Salgsinntekt 2 23 443 467 19 890 996
Annen driftsinntekt 2 2 825 465 1 871 090
Sum driftsinntekter 26 268 932 21 762 086

Driftskostnader
Varekostnad 3 574 260 580 637
Lønnskostnad 4 9 034 296 7 709 608
Avskrivning 6 559 131 644 600
Annen driftskostnad 4, 5 16 083 951 12 496 361
Sum driftskostnader 26 251 638 21 431 206

Driftsresultat 17 294 330 880

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 2 792 1 395
Annen finanskostnad 181 573 129 455
Netto finansposter -178 781 -128 060

Ordinært resultat før skattekostnad -161 487 202 820

Årsresultat -161 487 202 820

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 10 -161 487 202 820

Viking Turn og Idrettsforening

Balanse pr. 31. desember
Note 2022 2021

 

 

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6 5 287 048 5 625 248
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 6 1 243 300 1 312 313
Sum varige driftsmidler 6 530 348 6 937 561

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 7 15 300 15 300
Investeringer i tilknyttet selskap 7 35 000 0
Andre fordringer 62 075 53 608
Sum finansielle anleggsmidler 112 375 68 908

Sum anleggsmidler 6 642 723 7 006 469

Omløpsmidler

Varer 8 351 634 245 865

Fordringer
Kundefordringer 541 183 287 704
Andre fordringer 771 797 98 806
Sum fordringer 1 312 980 386 510

Bankinnskudd, kontanter og lignende 9 2 791 941 2 593 887

Sum omløpsmidler 4 456 555 3 226 262

Sum eiendeler 11 099 278 10 232 731

15 % rabatt til vikingmedlemmer
SKOSTREDET



   

TIF Viking 
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TIF Viking
Noter til regnskapet for 2022

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 og tilknyttet selskap
Datterselskap og tilknyttet selskap vurderes etter 
kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene 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 hos giverselskapet. 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 iht opptjeningsprinsippet.

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. 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

Pr. virksomhetsområde 2022 2021

Arrangement- og dugnadsinntekter 8 952 667 8 807 853

Medlemskontingenter 3 381 670 3 448 274

Sponsor og samarbeidsavtaler 3 562 520 2 140 006

Offentlige & private tilskudd & gaver 5 464 829 3 766 355

Trening, fysio og instruksjon 1 617 305 1 188 253

Leieinntekter fast eiendom 1 786 348 1 213 038

Salgsinntekter klubbdrakter, kiosk etc 464 474 540 256

Annen driftsinntekt 1 039 117 658 052

Sum driftsinntekter 26 268 930 21 762 087

Note 3 - Spesifikasjon av varekostnad

2022 2021

Treningsutgifter, instruksjon 350 328 237 655

Klubbdrakter 138 173 253 325

Innkjøp av andre varer for videresalg 85 758 89 659

Sum 574 259 580 639

Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, ytelser 
til ledende ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader 2022 2021

Lønninger 7 650 719 6 588 802

Arbeidsgiveravgift 1 119 239 955 956

Pensjonskostnad 264 337 164 851

Sum 9 034 295 7 709 609

Foreningen har i regnskapsåret sysselsatt totalt 14 årsverk.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2022

Revisjon 76 250

Annen bistand 69 000

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret. 

Viking Turn og Idrettsforening

Balanse pr. 31. desember
Note 2022 2021

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 10 5 391 562 5 553 049
Sum opptjent egenkapital 5 391 562 5 553 049

Sum egenkapital 5 391 562 5 553 049

Gjeld

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 11 1 124 391 1 297 232
Øvrig langsiktig gjeld 296 000 296 000
Sum annen langsiktig gjeld 1 420 391 1 593 232

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 294 009 772 101
Skyldige offentlige avgifter 9 598 000 609 523
Annen kortsiktig gjeld 3 395 316 1 704 826
Sum kortsiktig gjeld 4 287 325 3 086 450

Sum gjeld 5 707 716 4 679 682

Sum egenkapital og gjeld 11 099 278 10 232 731

31. desember 2022
Bergen, 8. februar 2023

Christian Sætersdal Kjell Lund Christian Ravnå
styreleder nestleder økonomiansvarlig

Rune Pinås Jostein Skodvin Lise Bjørkhaug Gundersen
konkurranseansvarlig mosjonsansvarlig barne og ungdomsansvarlig

Halldis Nagel-Dahl Roger Gjelsvik
styremedlem daglig leder



 

VIKINGBLADET              11

Revisjonsberetning for 2022

10              VIKINGBLADET

 

 

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 161 487. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 

2022 og av dens resultat 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 nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov, forskrift og International Code 
of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt 
av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt 
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår 
vurdering 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. 

                                  
 TIF Viking

Noter til regnskapet for 2022

 
Note 5 - Spesifikasjon av andre 
driftskostnader

2022 2021

Drift av Vikinghallen og leie av andre lokaler 5 267 870 4 910 533

Arrangementer 4 135 477 3 180 492

Overføringer til underavdelinger *) 1 579 043 1 215 016

Team Viking 2 860 213 1 715 591

Prosjektkostnader (B&U, Eldre m.m.) 803 388 469 875

Annen driftskostnad 1 437 960 1 004 853

Sum 16 083 951 12 496 360

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

Note 6 - Varige driftsmidler

Tomter, 
bygninger og 

annen eiendom
Sum

Anskaffelseskost 01.01. 
Tilgang kjøpte driftsmidler

11 891 177
0

4 824 507
151 918

16 715 684
151 918

Anskaffelseskost 31.12. 11 891 177 4 976 425 16 867 602

Akk.avskrivning 31.12. -6 604 129 -3 733 125 -10 337 254

Balanseført pr. 31.12. 5  287 048 1 243 300 6 530 348

Årets avskrivninger 338 200 220 931 559 131

Økonomisk levetid 20-50 år 5-8 år

Avskrivningsplan Saldo Saldo

Avskrivningssats 4-6 % 15-20 %

Note 7 - Datterselskap, tilknyttet selskap 

Selskap

Granbakken Snøproduksjon AS

Ervervet Kontor Eierandel Resultat 
2021

Egenkapital 
pr.31.12.21

Bokført verdi pr 
31.12.22

16.09.2019 Bergen 51% -21 152 -20 664 15300

Selskap

Live Supply AS *)

Ervervet Kontor Eierandel Resultat 
2022

Egenkapital 
pr.31.12.22

Bokført verdi pr 
31.12.22

19.07.2022 Bergen 35% 0 0 35000

*) Live Supply er stiftet sommeren 2022. Årsregnskapet for 
2022 var ikke avlagt på tidspunkt for regnskapsavleggelse 
i Viking TIF.

Note 8 - Varer  

 2022 2021

Beholdning klubbdrakter for videresalg 351 634 245 865

Note 9 - Bankinnskudd

2022 
Bundne skattetrekksmidler utgjør 298 150

Note 10 - Egenkapital 
  
Egenkapital Egenkapital 01.01. 5 553 049
Årsresultat      -161 487
Egenkapital 31.12.   5 391 562

Note 11 - Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år          2022        2021
Andel gjeldsbrevlån SPV som forfaller om mer enn 5 år     444 036 616 307

Møterett årsmøte TIF Viking 2023
Alle voksne medlemmer har møterett.

Forslag må være adm. i hende seinest 14 dager før årsmøte. 
Innkomne forslag vil bli lagt ut på våre nettsider 1 uke før årsmøte.

Møterett representantskapet 2023
Møterett: medlemmer med mer enn 15 års voksent medlemskap eller 

innhar minst den gyldne medalje eller personer som tidligere er tatt opp av årsmøtet.
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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. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med 
rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet. 

Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger for videre beskrivelse av 
revisors oppgaver og plikter. 

Bergen, 8. februar 2023 
ACCEPTOR REVISJON AS 

Bjørn Erik Refsnes 
statsautorisert revisor 
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ÅRSBERETNING FOR EIENDOMMENE FOR 2022

Årsrapport ”Sagatun” 
Mjølfjell 2022

I løpet av 2022 er det blitt gjennomført 
vanlig vedlikehold på hytten samt at 
det er blitt fylt på med ekstra ved før 
vintersesongen. Utleien av hytten har 

VIKINGBLADET              13

VareggenVareggen

Styret
Rune Pinås Leder

Trond Nymark Medlem vedlike-
holdsansvarlig

Roger Gjelsvik Medlem

Thomas Eldholm Medlem

Fast arbeidsoppgave for styre, men 
ikke valgt styremedlem: Tom Pedersen, 
bestillingsansvarlig

Årsberetning for Hytten på 
Vareggen 2022.
Åpen hytte om søndagene er et 
kjærkomment tilbud for viddens 
turgåere, og hyttevaktordningen er 
den viktigste aktiviteten på Vareggen. 
Ordningen har fungert bra i 2022, og 
antall besøkende er stigende etter 
de foregående to år med pandemi. 
Erfaringsmessig er det likevel betydelig 
færre turgåere innom i høst- og 
vintermånedene, enn sommerhalvåret.

Hyttestyret har hatt to styremøter i 
2022, og sørger for løpende oppfølging 
og vedlikehold av hytten. Vedlageret 
gikk tomt i løpet av året. Et forsøk på å 
organisere vedbæring på dugnad med 
hjelp fra avdelingene førte dessverre 
ikke frem, og ut på senhøsten ble det 
derfor organisert transport av ved med 

helikopter. Noen av våre eldste ildsjeler 
gjorde et betydelig dugnadsarbeid i 
forkant i form av saging, kløyving og 
pakking av veden, og veteranene er 
fortsatt en svært viktig ressurs for 
vedlikeholdsarbeidet som utføres på 
hytten.

Eget Vipps-nummer for Vareggen ble 
tatt i bruk i 2022 og fungerer meget 
godt. Vi erfarer at Vipps-betaling i stor 
grad har overtatt for kontantsalget. I 
tillegg gir eget Vipps-nummer bedre 
oversikt over de reelle salgsinntektene 
for hytten. Salget av varme/kalde 
drikker og sjokolade er likevel noe 
begrenset da mange av våre gjester 
nyter medbrakt niste og drikke.

Vikinghytten var tradisjonen tro i 
bruk under Bergen Fjellmaraton 

av dugnadsgjengen som betjente 
drikkestasjonen og tidtaking. Noe ledig 
tid ble også denne gangen benyttet til 
diverse malings- og vedlikeholdsarbeid. 

Hyttestyret takker alle hyttevaktene 
som har holdt hytten åpen i all slags 
vær. Våre gjester setter stor pris på 
å kunne komme til en søndagsåpen 
hytten med fyr i ovnen på kalde og våte 
dager. 

456 registrerte besøkende i 2022, mot 
405 i 2021.

Bergen, 23. februar 2022
Hyttestyret, Kari Bjørkhaug – hyttesjef

Hyttestyret 2022:
Hyttesjef: Kari Bjørkhaug
Kasserer: Øivind Øvrebotten
Styremedlemmer: Per Bjørkhaug

Egill Knudsen
Christian Ravnå

SagatunSagatunÅrsberetning representant-
skapet Viking 2022

Representantskapet i Viking har som 
sin viktigste oppgave å følge opp de 
ulike eiendommer foreninger eier, i 
tillegg til å være et rådgivende organ for 
foreningen i spørsmål som angår idrettslig 
aktivitet, bruk av våre eiendommer og 
andre spørsmål foreningen finner det 
hensiktsmessig å involvere foreningens 
representantskap. Representantskapet 
har det siste året avholdt tre møter hvor 
status for eiendommene, dagens drift og 
bruk, og hvilke krav våre medlemmer vil 
stille til fasiliteter har vært hovedfokus. 

Representantskapets styre er et 
overordnet organ som er valgt av årsmøte 
i representantskapet og består i tillegg 
av de valgte representanter og lederne 
fra våre hytter i tillegg til Vikinghallen. 
Styret har i 2023 i tillegg og invitert inn 
Gunnar Knudsen som har fulgt opp vår 
eiendom på Totland og Leon Fauske som 
har bistått i vurderinger knyttet til bybane 
trasse forbi Vikinghallen. 

Mens hyttestyrene og styre 
for Vikinghallen sammen med 
administrasjonen har ansvar for den 
daglige driften av våre eiendommer skal 
styret i representantskapet se på de 
store linjer, hvordan vi totalt forvalter våre 
eiendommer og hva som skal utvikles 
for fremtiden. Med bakgrunn i dette har 
styret i 2023 sett på de eiendommer vi 
har, hva som kan være aktuelt å anskaffe 
seg og gjort en prioritering på hva som er 
viktigst å arbeid med. Ut i fra dette er det 
satt en prioriteringsliste med påfølgende 
kort status for den aktuelle eiendommen. 
Prioriteringen ser ut som følger:    

Følgende prioritering ble gitt til de 
forskjellige eiendommene og prosjektene:
1: høy, 2: medium, 3: lav, 0: «glem det».
• Vikinghallen 1
• Vareggen 1
• Sagathun 1
• Tomt Totland 2,5 (kan vente)
• Kiosk Fjellveien 1,5
• Turnkassen 2
• Eidsvåg 1
• Varmestue Fløien 3
• Løypemaskin Fløien 3

Årsmelding Husstyret forts. side 17

Styret
Ordfører Svein Anders Dahl 
Økonom Bjørn  Strømme
Styremedlem Anders Søyland
Styremedlem Gerd Knudsen
Styremedlem Kari Hjortås
Leder foreningen
Leder husstyret Trygve Larsen
Leder Sagatun Rune Pinås
Leder Vareggen Egill Knudsen

• Krohnsminde 3
• Minde 1
• Leiligheter Vikingh 3
• Hytte Totland 2,5
• Hall Sandviken 2
• Bontelabo 0
• Kunstsnø Granb 3

  
Bakgrunn for prioritering og 
oppsummeringer:
 
Foreningen er tjent med at 
representantskapet tar et ansvar for å 
diskutere, fremme forslag og foreslå 
hvordan en kan utvikle eksisterende og 
eventuelle nye fasiliteter for den aktive 
idretten. Verden endrer seg. Så også krav 
og behov for våre medlemmer. Viking 
har de siste 10 årene fått nytt innhold. 
Arrangement er blitt enda viktigere 
både for omdømme og finansiering av 
foreningen. «Maktforholdet» mellom de 
ulike idrettene har og endret seg. Mens 
vi for 15 år siden mer eller mindre 100 % 
var en forening som drev med uteidrett 
og barneturn, er kampsport, håndball, 
styrketrening og volleyball aktiviteter som 
i stor grad setter dagsorden for klubben 
i dag. I tillegg endrer kravene seg fra 
medlemmer, og fra foreldre og samfunn. 
Dette gjør at det å være medlem ikke er 
det samme som det en gang var. Dette må 
vi og ta hensyn til i vår drift av foreningen. 
Dette påvirker også kravene til hall og 
andre fasiliteter vi har for vår aktivitet.   

Eiendommene - nåværende 
og potensielle
Vikinghallen, er i rimelig god stand, men 
vedlikeholdsutfordringer kommer. Ikke 
tjenlig som treningshall for lagidrettene 
på høyt nivå. Bybaneutbygging vil berøre 
hallen. Nabobygget er solgt og skal 
utvikles for boligformål. Kan det være 
mulig for Viking å henge seg på? Må få 
gjort en ny vurdering av om dagens bygg 
tåler å bli bygget på i høyden, og om det 
er byggeteknisk mulig. Vi må tenke utenfor 
boksen og fremtidsrettet med tanke på 
hva vi kan bruke hallen til i lys av mulig 
realisering av andre tiltak, f.eks. ny hall.
Vareggen er i god stand, men for lite 
brukt av medlemmene. Brukes mest av 
ikke-medlemmer. Hva skal den være 
for klubben, hvorfor har vi den? Har stor 
organisasjonskulturell verdi.  
Sagatun er i god stand. Blir ikke leid ut 
mye nå, stor strømkostnad ved utleie, 
dekkes ikke inn av pris. Må jobbe 
for å øke utleie. Ingen store tekniske 
utfordringer, enøk tiltak er aktuelle, 
spesielt varmepumpe. Hytten egner seg 
best til friluftsliv og rekreasjon for klubben, 
ikke så mye til målrettet trening.

Totland er en rønne, kan betraktes som 
en tomt. Skal det gjøres noe bør man 
likevel vurdere nøye om det skal søkes 
om nybygg eller om det skal gjøres 
som oppgradering av eksiterende bygg. 
Tomten er sikret med sperrebånd. Gunnar 
tar på seg å være pådriver for å lage en 
overordnet plan som inneholder vurdering 
av ulike alternativer. Dersom planene om 
skiarena der realiseres, kan en hytte der 
bli av stor betydning for klubben.
Kiosk Fjellveien, avventer tiltak til vi 
har fått overdradd eiendomsretten, for-
håpentlig skjer det ganske snart. Den 
skal bli utgangspunkt for aktivitet både 
for medlemmer og andre. Skal også bli et 
referansepunkt for Viking som kan være med 
på å skape interesse og oppmerksomhet for 
klubben og tilbudet vi har. 
Turnkassen, vi er medeier og forblir det. 
Kan bli bruk for den for turnavdelingen 
hvis den får et oppsving.
Eidsvåg er kjempeviktig for håndball og 
volleyball. Leiekostnad er kr 3,4 mill. per 
år, disponerer to saler i dag i tillegg til 
styrkefasiliteter, møterom og garderober. 
Varmestue ved Åsebu på Fløien, vi eier 
den, men kommunen har «annektert» 
den, vi lar det forbli slik.
Løypemaskinen, det er viktig å få den i 
bruk. Christian kontakter Fana om de kan 
være interessert i å bruke den på Totland, 
hvis ikke kontakter han Mjølfjell skilag om 
det samme.
Krohnsminde, Er mindre aktuell som ny 
arena i dag. 
Mindemyren, samarbeid med NLA om en 
idrettshall.
Sandviken sykehus, en ledig tomt på 
oppsiden kan gi plass for en idrettshall. 
Kan være aktuelt, men vil ta lang tid pga. 
omregulering av tomt mm. 
Bontelabo, massiv betongbunker, 1000 
søyler, kan ikke bygges om. Rieber 
vurderer å få revet den, da blir det nok 
annen anvendelse.
Kunstsnøanlegg i Granbakken, 
Er dessverre blitt mindre aktuell å 
realisere pga. liten forståelse og hjelp fra 
kommunen. Avventer ny prioriteringsliste 
for bygging av idrettsanlegg som er i ferd 
med å utarbeides av Bergen kommune.  
Representantskapet mener det arbeidet 
som er gjort av styret sammen med 
administrasjonen gjør at vi er godt rustet 
for å ta viktige beslutninger når det gjelder 
eiendom for fremtiden. Styret vil også i 
2023 arbeide videre med hvilke planer 
vi skal følge fremover så vi kan tilby 
fasiliteter som er tidsriktig og som møter 
fremtidens krav fra våre medlemmer og 
brukere. 
Forøvrig viser styret i representantskapet 
til de ulike eiendommers egne beretninger. 

For styret, Svein Anders Dahl, ordfører. 

tatt seg opp etter pandemien, men det er 
fortsatt mye ledig kapasitet på hytten. 

Tanker for 2023 
Det er behov for å skifte ut vannpumpen 
som står i biovachuset da denne begynner 
å bli gammel og slår seg ofte av. 

Det bør prioriteres å få slipt stuegulvet, da 
dette er slitt og ikke optimalt med tanke på 
renhold. Styret bør også ta tak i utford- 
ringen 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. 

Bergen, 14.02.2023 for styret på 
Sagatun, Rune Pinås, leder
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Turngruppen 
Turngruppen har i dag 40 turnere 
under 18 år fordelt på fire partier. 
Flere av utøverne våre deltar også 
i andre idretter i Viking, særlig 
Taekwondo.  Vi har også i år prøvd 
å utvikle et tilbud til de utøverne som 
ønsker å konkurrere, men ikke har 
deltatt på noen konkurranser i 2022. 

Barnepartiene hadde våren 2022 
utfordringer på trenersiden og vi fikk 
ikke gitt en tilbud av så god kvalitet 
som ønsket. Slutten på pandemien 
har og virket inn her. Høsten 2022 har 
vi hatt en godt og stabilt trenerteam 
men nok vikarer bestående av 
Sigurd, Sara, Astrid , Helene , Elena 
og Ella, noe som har gitt oss bedre 
rekruttering og lettere å beholde 
utøvere.

Turnavdelingen rommer også 
voksenpartier, og trener Berit Helvik 
Larsen trener i dag to damepartier 
som trener 4 dager i uken. ”Herrer 
mosjon,” som er rettet mot herrer, har 
trening to ganger i uken.  « Hold deg 
i form – herrer « har egentrening to 
ganger i uken. Jette Hansen har ett 
parti for damer, på dagtid en gang i 
uka. Det har likevel fremdeles vært 
noe redusert aktivitet når det gjelder 
voksenpartiene grunnet pandemien. 

Turn har vært 
representert i 
avdelingsstyret ved 
Sigurd Kleiven, kasserer 
Anne-Lise Grung og 
Gerd Knudsen. Vi 
ønsker gjerne å utvide 
dette til og å gjelde 
foreldrerepresentanter.

Sportsdrill
Sportsdrill har nå vært 
en del av turnavdelingen 
og TIF Viking siden 
01.01.2017. Dette ble 
markert med kake og 
tale for dagens utøvere 
og tidligere utøvere, 
foreldre og støttespillere markerte 
dette med en ” reunion-middag ”

Det var i starten av 2022 omtrent 
20 konkurranseutøvere i alderen 
9 til 19 år i sportsdrillgruppen. Vi 

Årsberetning for Turnavdelingen 2022Årsberetning for Turnavdelingen 2022

har i tillegg hatt 5 minirekrutter og 
nybegynnerparti. Høsten 2022 startet 
vi og opp nybegynnerparti på Amalie 
Skram VGS og har nå 10 stk på 
nybegynnerpartiet. Sportsdrillgruppen 
har Ingrid Kleiven som sportslig leder 

og Tuva Solheim 
Nilsen og Milla 
Jian Haugen som 
hovedtrenere.  
Jentene trente 
fra 3 til 13 timer 
uken i fem ulike 
haller i løpet av 
uken. Vi har også 
hatt en rekke 

helgesamlinger i løpet av året for de 
som gamle nok til å konkurrere. 

Vi har igjen kunne delta i fysiske 
mesterskap og har konkurrert både 
i Bergen og Ålesund der vi abslolutt 

har markert oss med 
flere flotte resultater 
og blant de yngste. 
Filippa Midtun Homme 
og Hege Espeland 
Morvik som er seniorer 
kvalifiserte seg til 
European Cup i Spania 
der Filippa kom til 
finalen og endte på en 
sterk syvendeplass. 

Vi arrangerte og 
juleoppvisning med 
turn– og dans med 
80 utøvere og 200 
publikummere. En 
tradisjonsrik slutt på 
sesongen.

Klubben har også i 
2022 samarbeidet 
med den franske 
verdensmesteren 
og treneren Jason 
Travers i forhold til 
koreografi og inntrening 
av program. Han fikk 
mulighet til å være i 
Bergen en uke i august, 
og dette var en veldig 
motiverende og kjekk 
uke for utøverne våre!

Vi har vært representert 
i turnavdelingens styre 
med Tone Andersen 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 aktuelle dugnadene 
til TIF Viking og arrangert loddsalg 
ved flere anledninger.

Treningstid i høye nok haller og 
økonomi er stadig tilbakevendende 
tema. Pr. i dag trener 
sportsdrillgruppen i 4 til 5 ulike haller i 
løpet av uken.  Resultatet viser et lite 
overskudd i 2022. 

Vi gleder oss til sesongen i 2023 med 
første konkurranse allerede i januar.

Årsrapport 
fotballavdelingen 2022
Styret

Rune Pinås, leder

Roger Gjelsvik, medlem

Halfdan Haukeland, medlem
 
Trenere
Viking 1: Halfdan Haukeland & Lars Hauge
Viking 2: Anders Wallem Sivertsen

Året  2022
Fotballavdelingen i Viking ble startet opp i 2021 har i utgangen av 2022 rett 
i underkant av 70 registrerte spillere fordelt på 2 lag.  

Viking 1:
Viking 1 har hatt en meget god sesong i 2022 og endte på toppen av 
tabellen i 6 divisjon med 43 poeng over 18 kamper. Laget har scoret 93 
mål i løpet av sesongen noe som gir ett snitt på 3,7 mål per kamp. Som nr. 
1 på tabellen blir det opprykk til 5. divisjon til sesongen 2023.

Viking 2:
Viking 2 endte sin første sesong på 4 plass i 7 divisjon med 16 poeng over 
12 spilte kamper. Laget har scoret 34 mål noe som gir ett snitt på 2,4 mål 
per kamp.

Tanker for 2023
Viking 1 har hatt en god start også på sesongen 2023, med tre strake seire 
i Vinterserien er laget allerede klart for kvartfinale i denne turneringen. Det 
har utviklet seg en fin treningskultur i gruppen med ca. 20-25 spillere på to 
ukentlige økter. Det er ingen som sier det høyt, men etter to strake opprykk 
kan vi like gjerne ta et opprykk til.

Bergen, 19.02.2021 for styret i fotballavdelingen- Rune Pinås, leder
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Årsberetning Orienteringsavdelingen 2022Årsberetning Orienteringsavdelingen 2022
Styre og utvalg
May-Lill Damm Leder Valgt for 2021-2022
Trygve Buanes Kasserer    Valgt for 2021-2022
Vemund Hansen       Styremedlem Valgt for 2021-2022
Ørjan Totland Styremedlem Valgt for 2022-2023
Ragnhild Friis Ottesen Styremedlem Valgt for 2022-2023
Torhild Eide Torgersen Styremedlem Valgt for 2022-2023
I løpet av året har Torhild Eide Torgersen sett det nødvendig å trekke seg fra styret.

Kartråd
Tor Sørevik Leder
Jørn Torgersen Medlem
Jørgen Frønsdal Medlem
Ørjan Totland Medlem

Den sportslige virksomheten
 
Aktiviteten har vært stor også 2022 - både blant de unge 
og de litt eldre. Spesielt på nærløpene er rekruttene våre 
ivrige deltakere, og mange av de har begynt å mestre 
C-løyper nå. Noen har til og med prøvd seg på B-nivå. 
Totalt har vi 46 løpere som har vært med på ett eller flere 
løp i barne- og ungdomsklassene denne sesongen.

Hvis vi ser litt lenger opp i alder så hadde vi også i år en 
god kontingent som var med i veteran-VM, og også i år 
ble det medalje: Axel Ingvaldsen fikk bronse i M85- på 
mellomdistansen. Gratulerer! Vi noterer oss også to sølv 
til Tore S Rasmussen og bronse til Axel Ingvaldsen og 
Tor Sørevik  i veteran-NM. I krets- og distriksmesterskap 
ble det tre medaljer - derav ett gull - i seniorklassen, og 
ytterligere 11 medaljer i veteranklassene.

Etter sesongslutt er treningen frem mot en ny sesong 
kommet godt i gang. Fremdeles holder vi oss til 
organiseringen med en gruppe i sentrum, ledet av Torhild 
Eide Torgersen, og en gruppe i Sædalen, ledet av Trygve 
Buanes. Dette gjør at rekruttene får trene i nærmiljøet sitt, 
noe som ser ut til å være nyttig for å holde deltakertallet 
oppe. I tillegg har vi i vinter hatt utøvere med på enkelte 
kretssamlinger.

Arrangementer
 
I 2022 har vi arrangert:
24. mai: Sprintcup i Sandviken med Vemund Hansen som 
løpsleder og Jon Kåre Hansen som løypelegger.
27.-28. august: Sprintløp og KM lang på Rolland med Ørjan 
Totland og Jørgen Frønsdal som løpsledere og Trygve 
Buanes og Jørn Torgersen som løypeleggere.
13. september: Pokalkamp fra Eidsvåg skole med Gunnar 
Knudsen som løpsleder og Ørjan Totland som løypelegger.
2. november: Nattcup fra Kalvatræet skole med Bjart Are 
Hellen som løpsleder og Vidar Schei som løypelegger.

Kartarbeid
 
I år ferdigstilte Jørn Torgersen ny versjon av Storsåta-kartet 
på Rolland, og dette kartet som ble brukt da vi arrangerte 
KM langdistanse. Jørn er også godt i gang med nytt kart på 
Liafjell i Os som er planlagt brukt til Vestlandsmesterskap 
i 2024. I tillegg har han fortsatt det kontinuerlige arbeidet 
med mindre oppdateringer av de andre kartene våre.

Bergen, februar 2022, Styret i o-avdelingen

Årsmelding 
Husstyret 2022

Det er på det rene at 
husstyret ikke har kommet 
ordentlig i gang etter 
pandemien. Det har ikke 
vært avholdt noen møter.

Leder for husstyret har hatt noen møter 
og samtaler med daglig leder gjennom 
året, og det har ikke vært økonomi 
til å utføre annet enn forefallende og 
nødvendig vedlikehold. Husstyret 
har forståelse for dette. Leder av 
husstyret har deltatt på styremøter i 
representantskapet. 

Til tross for en anstrengt økonomi har 
der vært utført noe arbeid. Vi har i 2023 
pusset opp og skiftet utstyr i kjelleren. 
Gunnar Haugland har hjulpet oss og 
satt i stand igjen ventilasjonsanlegget 
i kjelleren. Rørlegger har gått over 
alle radiatorer og skiftet ut en som var 
defekt. Han har og gått over anlegget 
og forberedt å spyle hele anlegget og 
sette på termostater i alle rom. Der har 
i tillegg vært utført diverse malerarbeid 
og reparasjon av ventilasjonsanlegg 
i 3. etasje. Vikinghallen er til tross for 
en tøff økonomisk tid etter pandemien 
godt ivaretatt og fremstår som godt 
vedlikeholdt i slutten av det 2022. I 
den forbindelse er det og å bemerke at 
det i 2023 er 90 år siden Viking startet 
byggingen av Vikinghallen. 
  
Husstyret har som mål og bli mer 
operativ i inneværende år, samt 
skaffe en oversikt over hvilke behov 
Vikinghallen har.

Sign. Trygve Larsen

VikinghallenVikinghallen

Leder Trygve Larsen 
Leon Fauske
Atle Daae Andersen
Syver Morvik
Gunnar Knudsen 

Det var en god gjeng Vikinger i «old-
boys klassen», som 8 i tallet, fulle av 
forventninger steg på Lufthansa sitt fly fra 
Flesland via Frankfurt til Lisboa torsdag 
morgen. Reisen gikk smertefritt, og vi 
ankom målet ut på ettermiddagen. Her var 
det å kjapt komme seg til bilutleiefirmaet, 
der bilene ble tatt ut. Sammen med oss 
reiste to Askøyløpere og en Vestfolding; 
utflyttet Viking. Med gode sjåfører var vi 
raskt på veien østover mot byen Evora som 
var sentrum for årets løp.
Dette er et årlig 5-dagers arrangement 
med flere tusen deltakere fra hele verden. 
For oss Vikinger var det 14.gang vi var 
nedover, etter at vi var med i WMOC der 
for første gang i 2008. POM arrangeres i et 
nytt område hvert år, så på denne måten 
har vi fått sett en stor del av Portugal.

Konkurransene. 
Fredagen ble benyttet til henting av 
lagsmapper, startnummer, kart til 
prøveterreng, samt en liten tur i terrenget. 
Lørdag var første konkurransedag, 
med «midle distance», som for mitt 
vedkommende betød 2,6 km i H80, i et 
småkupert terreng med masse steiner i 
alle størrelser og varianter, så her måtte en 
holde god kontroll hele tiden. Med 3.plass i 
klassen var det all grunn til å være fornøyd. 
Egill ble nr. 13 og Axel nr. 8 i sin klasse.

Søndag var det Long distance i stort sett 
saamme terrenget. Min løype var 3,8 km 
i småkupert terreng. Hadde god kontroll 
hele veien, og endte med å vinne klassen. I 
H70 ble Tor Sørevik nr. 8, og i H85 ble Axel 
nr. 4. De øvrige Vikingene havnet lenger bak.

Etter løpet kjørte vi de 3 milene tilbake 
til hotellet og slappet av noen timer før vi 

jogget inn mot sentrum av Evora, hvor 
Natt-sprinten skulle foregå. Det var blitt 
akkurat passe mørkt til at hodelykt var 
helt nødvendig for å lese kartet og finne 
postbukkene som kunne være gjemt i 
kroker, bak trær, i smug og lignende. 
Løypen min var på 1,7 km, og gikk på 
litt over 13 min, som holdt til en 2.plass, 
mens Egill ble nr. 6 i samme klasse. Axel 
vant H85 og Gunnar ble nr. 10 i H75. De 
Øvrige sto over dette løpet.

Mandag var det nytt løp; mellomdistanse 
i samme type terreng. Her ble det litt 
småbomming for min del, så det endte 
med en 12.plass i klassen. Tor gjorde det 
bedre for hver dag, og kom på 5. pl. I H70, 
og Axel nr. 3.

Tirsdag - Siste dagen var det nytt løp i 
terrenget; også her midle distance. Her 
presterte jeg å løpe ut av kartet på veg til 
1.post, så da var løpet ødelagt. Tor ble nr.  
4, Axel nr. 4 og Egill nr. 11, mens jeg selv 
havnet på 25plass.
Sammenlagt for skogsløpene ble det 
8.plass for Tor, 36. for Gunnar, 47 for Jan 
Harald, 55 for Jan Lohne, 20. for Egill, 4. for 
Axel, 30 for Lasse H. og 9. plass for meg.

Det ble selvsagt tid til litt annet enn 
løping også, og vi hadde flere minnerike 
restaurantbesøk med utmerket mat og vin. 
Vi var så heldige at vi hadde en deltaker 
med oss som hadde ekspertise på begge 
områder, og han tok vare på oss på aller 
beste måte.
Onsdag var det bare å pakke i bilene  og 
sette kursen mot Lisboa igjen. Her fikk vi 
levert fra oss leiebilene uten problemer og 
sjekket inn på våre fly. Flyturen hjem gikk 
også knirkefritt og  vi kunne se tilbake på 
en uke med fantastisk vær; strålende sol 
og 15-20 grader hver dag, flotte O-løp på 
sjarmerende steder og hyggelig sosialt 
samvær.

28.2.23  Per Bjørkhaug

O-tur til Portugal – POM 
2023, 16-22 februar.

Axel og Per

Tor og Jan Harald
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Årsberetning Taekwondo 2022

• Taekwondogruppen har hatt en god vekst i 
medlemsmassen gjennom 2022, og er i dag litt 
over 70 medlemmer. 
• Trenerere gjennom året har vært Stian 
Lampe, Endre Standnes og Karoline Gjelsvik.
• 4 treningsgrupper for barn og unge (fra 
første klasse og eldre)
• Egne kamptreninger for kamp-gruppen og 
for mønstertrening.

ulike stevnene:

Norges mesterskap 
Gull:
• Jakob 
Sølv:
• Cecilie 
• Arne  
• Marthine
• Brede 
Bronsje: 
• Benjamin 
• Fredrik  

Nordisk mesterskap 
Gull:
• Jakob 
Sølv:
• Karoline 
Bronsje:
• Marthine 
• Fredrik 
Deltatt:
• Arne 
• Benjamin 
• Brede 

Norgescup 
Gull:
• Arne
• Fredrik
Sølv:
• Benjamin

Riga Open 
Gull:
• Karoline 

Tallin Open 
Sølv:
• Fredrik 
Bronsje:
• Karoline 

• Kampgruppen har 6-7 ukentlige treninger, 
og hvor oppmøte baseres på en kombinasjon 
av treningsvilje og ferdighet.
• Økonomien i avdelingen er særdeles god.

TIF Viking har i løpet av 2022 fokusert hovedsaklig på 
kamp. Medlemmene har konkurreret på nasjonale og 
internasjonale konkurranser, og har samlet sett oppnådd 5 
gullmedaljer, 7 sølvmedaljer og 7 bronsjemedaljer. 

Full oversikt over oppnådde resultat i de 
• Brede
Deltatt:
• Jakob 
• Arne 
• Benjamin 

Lux open 
Bronsje:
• Arne
Deltatt:
• Jakob 
• Brede 

Spanish open 
• Karoline 5. Plass 
• Jakob - deltatt 
• Benjamin - deltatt 

Belgian open 
Jakob - deltatt 

Ramus Sofia open 
• Karoline - 5. plass 
• Jakob - deltatt 

Polish Open 
• Jakob- deltatt
• Karoline-  deltatt 

Turkis open 
• Karoline - 5. Plass 
• Jakob - deltatt 

World Taekwondo 
Championships 
• Karoline - deltatt

European senior 
championship 
• Karoline - deltatt

European Club 
Championship 
• Karoline - 5. Plass 
• Jakob - deltatt 

 
I tillegg skal det medtas at Karoline ble på bakgrunn 
av gode sportslige resultat gjennom 2022 uttatt av 
landslagsledelsen til å representere Norge i senior-VM i 
Mexico i november 2022. Taekwondogruppe arrangerte 
en sosial aften med trening og pizza, og hvor vi samlet oss 
foran storskjerm i Vikinghallen for å heie frem Karoline. 
Karoline vant sin første kamp, men tapte uheldigvis 
knepent i sin andre kamp. God erfaring og viktige 
ratingpoeng ble med hjem. 
Marthine, Brede og Fredrik er kvalifisert til å delta i et 
talentutviklingsprosjekt for ungdom i Kampsportforbundets 
regi.

Resultatene gjennom året viser at det gror godt i 
Taekwondoavdelingen, at at det lover godt for fremtiden.  
Vi gleder oss til å se videre utvikling.
Treningsmiljøet i Taekwondogruppen er meget godt. 
Utøverne er respektfulle overfor trenere, og viser stor 
omtanke for hverandre. Dette er også noe det jobbes godt 
med i treningshverdagen, og spesielt i de yngre partiene.
Det har blitt avholdt både sommer- og julegraderinger. 
Utøverne viser meget god utvikling, og det er tydelig at de 
setter pris på å få vise frem sine ferdigheter. 

Vi i styret/foreldregruppen gleder oss over flotte resultater 
og super innsats av utøverne. Vi ser frem til et aktivt og 
spennende 2023.
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Årsberetning Triathlonavdelingen 2022
For triathlonavdelingen har året gått fort. Det er lett å 
havne litt i skyggen av et OL-år, men resultatene har ikke 
latt seg stoppe av det! Kristian, med ett sekund unna 
førsteplassen i WTC i hjembyen, viser en helt imponerende 
vilje og innsats. Casper er stadig hakk i hjel bak Kristian, 
og med femteplass (kun 23 sekund bak vinneren!) i 
samme løp viser han at han absolutt har viljen til å ligge i 
verdenstoppen!

Resultater
I juni ble Kristian tidenes første til å gjennomføre en 
fulldistanse på under syv timer. Han ble hjulpet frem av ti 
fartsholdere i rekordforsøket Pho3nix Sub7. En Ironman 
består av 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 
deretter en maraton. Selv om resultatene ikke anerkjennes 
av de offisielt, er tiden 6:44:25 svært imponerende og 
banebrytende. 
I august var det duket for verdenscup i triatlon på 
hjemmebane i Bergen. Kristian løp i mål til andre plass i 
strålende solskinn og til jubel fra 1000-vis av Bergensere.

I oktober deltok Kristian i verdensmesterskapet i 
Ironman-triatlon på Hawaii hvor han tok bronsemedalje. 
Bare tre uker senere tok Kristian VM gull og sikret seg 
verdensmestertittelen på den halve distansen - Ironman 
70.3 i amerikanske St. George.
Casper Stornes har hatt en trøblete sesong med både 
skader og sykkelvelt. Han klarte likevel å trene seg opp 
igjen til verdenscupen i Bergen hvor han imponerte med en 
5.plass. 

Kristian og Casper viser gang på gang stor profesjonalitet 
og glede med idretten, noe som vi håper skal smitte over 
på yngre utøvere. Som en seinvirkning av pandemien har 
ikke avdelingen klart å starte opp tilbud for yngre utøvere. 
Selv om triathlon er en forholdsvis ny gren i Viking ser 
vi positivt på å kunne nytte foreningens engasjement og 
kompetanse for barne- og ungdomsidrett til å komme 
skikkelig i gang med triathlontilbud for alle i tiden fremover.
Avdelingen håper Kristian og Casper fortsetter å være de 
gode forbildene de er, slik at vi sammen kan skap et godt 
og inkluderende triathlonmiljø i Viking!

KristianKristian

Sportslig oppsummering.

• Elite har gjort rent bord så langt i sesongen 
pr dd vunnet 16 av 16 kamper og rykker mest 
sannsynelig opp til rema1000 ligaen.
• Damelaget spiller i 3. div og kjemper i toppen der, 
mange gode juniorer som er med her, målsetting 
om å rykke opp neste sesong.
• Gutter junior spiller 2.div, G17-20 og 4.div gjør 
det bra i Lerøy serien, noen av guttene spiller også 
på 1. div.
• Jenter junior gjør det bra i Bringserien og mange 
spiller også på 3.div.
• Ungdomslagene har vi noe variert med spillere, 
har noe samarbeid.
• Barnelagene har vi bra med rekutering,de spiller 
og arrangerer kamper.
• Mange engasjerte trenere som holder aktiviteen 
i gang.
• Har dommere som satser mot toppen og 
rekruteringen av dommere er godt i gang.

Arrangement.
• Alle hjemmekamper kommer i stand med 
engasjerte frivillige som stiller opp.
• Mini cupper i Campus
• Gjennomført hjemmerunde i Bring og Lerøy
• Utenom dette så har ikke avdelingen noen 
spesielle arrangement utenom alle kamene som 
går gjennom hele sesongen

Årsberetning Årsberetning 
Håndballavdelingen 2022Håndballavdelingen 2022

Styre
Leder Bjørn Måge
Nestleder Petter Fjeldstad
Eliteansvarlig John Einar Thorsheim
Senioransvarlig Trygve Larsen
Ungdomsansvarlig Benedikte Gjelsvik
Barneansvarlig Åsta Måge
Dommeransvarlig Karen M. Måge
Økonomi Tom Pedersen  & Hilde Gjelsvik
Sportslig utvalg John Einar Thorsheim & Roger Gjelsvik

CasperCasper
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Årsberetning TIF Viking Langrenn
Styre TIF Viking 2022
Leder: Jan Erik Guldbrandsen
Styretmedlemmer: Ragnar Aasgaard

Hege Alfstad
Inge Namtvedt

Det ble besluttet 23.01 2023.og utvide styret med 2 
personer. Det ble foreslått at Vilde Alfstad og Oscar 
Johansen tiltrer inn i styret for å styrke fokus på rekruttering 
og den yngste gruppen.

Nytt Styre for 2023
Leder: Jan Erik Guldbrandsen
Styretmedl.: Ragnar Aasgaard Arrangement ansvarlig

Hege Alfstad. Økonomiansvarlig
Inge Namtvedt. Sikkerhetsansvarlig

Vilde Alfstad Olsen Aktivitetsansvarlig 
yngste gruppe og 
ansvarlig for sosiale 
medier

Oscar Johansen. Rekrutteringsansvarlig

Rollene over er ikke styrebehandlet, så det kan komme 
forandringer.

Sportslig
Sesongen 2022 ble sportslig sett preget av sykdom hos 
juniorene, men de forventes sterkt tilbake i 2023.  Vi har 3 
løpere som går NC Junior 2023, det er Tine Alfstad Olsen, 
Emil Inge Namtvedt og Einar Storvestre. Vi ser frem til 
mange gode resultater. Einar Hadde en 
5. plass som beste resultater i NC 2022. 
Tine har begynt sesongen meget sterkt, 
og vi gleder oss til å ha henne tilbake i 
skisporet. Vilde Alvstad Olsen hadde sin 
siste sesong som satsende i 2022.

Emil Inge Namtvedt og Tristan Kahrs 
Guldbrandsen hadde topp 3 plasseringer 
stort sett i samtlige løp i skisporet 
sesongen 2022 i de løp som gikk i 
Hordaland.  De deltok begge i Kong 
Haralds Ungdomsstafett. Tristan fikk 
en 29. plass i HL 2022 med ca 200 
løpere på startstreken. Fløyen opp ble 
resultatmessig meget bra for TIF Viking 
med flere topplasseringer i eldste og 
yngste gruppe. Tristan vant G 16, og 
fikk 2. plass totalt. Han satt med tiden 
13:58 Vikingrekorden. Tristan og Emil 
har også i 2022 meget gode resultater 

i motbakkeløp og gateløp. Emil tok kretsrekorden i G16 
fra Gustav Iden på 3000 meter, 1.plass i tunnelløpet og 1. 
plass i Bykarusellen. Tristan vant Kvasshoveden opp i G15, 
Lyderhorn opp i G15 og Ulriken opp i G15. Tristan vant 
også G16/17 Bergen City Halvmarathon. 
Tristan er eneste løper fra TIF Viking som deltar i HL 2023 
i Meråker. Løpet går i slutten av februar. De skal delta i 3 
stilarter, klassisk i distanserennet, skicross og skate sprint.
I Yngste gruppe er det stor fart i. Her har vi 7 løpere i alder 
11 til 13 år. Denne gruppen har vist stor fremgang, og vi 
forventer mange gode plasseringer i regi av Hordaland 
Skikrets sine renn for sesongen 2023. Vilde Alfstad Olsen 
har gjort en god jobb. I 2023 vil de fleste gå renn med 
plassering (fra 12 år) og slik det ser ut per nå, vil TIF Viking 
få mange pallplasseringer i yngste gruppe i 2023. 

Oppsummert tror vi på en meget god sesong 2023, og 
vi gleder oss over meget gode resultater så langt i alle 
aldersgrupper. Blir en spennende årsberetning for 2023.

Oppsummering medlemmer som har verv i 
overordnet org.ledd
Jan Erik sitter i Langrennskomiteen i Hordaland Skikrets, 
og Hege Alfstad sitter i styret til Hordaland Skikrets.

Arrangement
I 2022 gjennomførte vi Vikingrennet i Herresåsen , selv 
med restriksjoner ifb med Cocid-19 gikk dette overaskende 
bra, både sportslig og økonomisk. 
Vi gjennomførte Fløyen opp på rulleski i august, dette ble 
en suksess med 46 løpere på startstreken. Rennet vokser 
på seg, og vi satser på enda flere løpere i 2023.. TIF Viking 
hadde 6 løpere på startstreken.
Vi gjennomførte Geilosamlingen som vanlig i desember, 
der klarte vi å samle 22 løpere og foreldre. Våre ambisjoner 
er at vi viderefører denne samlingen i 2023, samt at vi skal 
prøve å gjøre den litt rimeligere slik at terskelen for å delta 
blir mindre.

Spesielle hendelser/aktiviteter
Vi skal sesongen 2023 gjennomføre Skisprell, Telenor 
karusell, Vikingrennet og Fløyen opp. Yngste gruppe 
vokser, og vi håper på enda sterkere rekruttering i 2023. 
For eldste gruppe kan vi ikke forvente vekst, vekst kommer 

i de yngste gruppene. Vi har økt 
synlighet i sosiale medier, her fikk 
Vilde ansvar for å publisere så mye 
som mulig., Denne oppgaven har 
hun utført meget bra. Gjennom økt 
aktivitet og synlighet håper vi på økt 
rekruttering. Slik det ser ut per nå, 
vil Vikingrennet bli KM, noe som 
bidrar til ekstra inntekter.

Neste år er det kun Tine på eldste 
gruppe som er igjen i Bergen. Emil 
og Einar går på NTG Geilo, og til 
høsten ser det ut som de får besøk 
av Tristan også.  Alle vil fortsette 
å gå for TIF Viking, selv om de går 
på NTG. Styret ønsker alle løperne 
uansett alder lykke til med sesongen 
2023, og vi er sikker på at det blir 
mange gode resultater.
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Årsberetning  Volleyballavdelingen 2022Volleyballavdelingen 2022
Styret har i 2022 bestått av:
Inge Bønkel Birkeland Styreleder
Jonas Vindedal Langlo Nestleder
Mette Blindheimsvik Kasserer
Georg Lipai Styremedlem
Martin Østensen Styremedlem
I vårsemesteret var Marthe Bugge Eriksen innom.

Styret har siden forrige gruppemøte avholdt 8 styremøter. I 
tillegg til dette har flere i styret vært involvert i planlegging 
av Europacup-kampene i høsten 2022 og planlegging av 
NM U19 2023.
Styrets interne mål for året var å få bedre overblikk 
og kontinuitet i styrearbeidet, utarbeide maler for alle 
oppgaver, samt jobbe mot stabile løsninger på hverdagens 
logistikk. Kommunikasjon er vanskelig, og vi ser det er 
utfordrende å nå ut til alle med informasjon i tide.
Vi besluttet i 2021 at Spond skulle være vår foretrukne 
kommunikasjonsplatform. Vi har opplevd å høre at noen 
skrur av varslene, og har til dels forståelse for at folk slår 
varsler av, men det betyr ikke at man ikke har et ansvar for 
å ukentlig å sjekke opp om det er informasjon fra styret/
trenere/oppmenn på både hovedgruppen og laget.

Sportslig har målet vært å få stabilitet i treningsgruppene, 
gi trenerne gode arbeidsforhold og kompensasjon for 
jobben de gjør. Vi ønsker at flest mulig blir lengst mulig i 
idretten og tror at mye aktivitet skaper mye volleyballglede. 
Det fordrer en langsiktig økonomisk buffer, slik at vi 

kan fortsette å legge til rette for gode forhold. Under 
pandemien var det trygt for oss å ha den bufferen og om 

vi skal fortsette, så må vi få 
mest mulig ut av hver krone vi 
får inn. Det gledelige er at vi 
har mange barn og unge som 
ønsker å spille volleyball. Det er 
venteliste på alle juniorpartier, 
og vi må kanskje tenke nytt om 
hvordan vi integrerer nye for at 
nivåforskjellen ikke skal bli for 
stor på de enkelte lag. Det er 
en stor utfordring for trenerne, 
og noe vi må jobbe videre med 
sammen.

Styret ønsker at vi skal ha en 
god og bred basisgruppe hvor 
målet er ballglede og samtidig 
ha mulighet for utvikling. Slik kan 
vi fortsetter være en klubb som 
utvikler egenproduserte spiller til 
nasjonalt og internasjonalt nivå. 
Som alltid har vi hatt små og 
store utfordringer, og det skal 
ikke være tvil om at det er et 
stort arbeide å drive en stor 
avdeling. Vi har stabilisert 
medlemstallet rundt 180. Styret 
har de siste årene opplevd at det 
er vanskelig å få folk til styret, og 
vi har hele tiden hatt troen på at 

volleyball, men treningstider og trenere er mangelvare. 
Dette har skapt mye aktivitet, som absolutt er mest kjekt, 
men dette har også medført mange timer med koordinering 
og dugnadsarbeid. Heldigvis har vi hatt trenere og 
oppmenn som har gjort en god jobb, men vi ser vi må ha 
bedre rutiner og kommunikasjon mellom styret-trenere-
oppmenn-foreldre. Her har vi til dels hatt store utfordringer i 
året som har vært.

Elite herrer vant igjen grunnserien i sesongen 
2021/2022, men tapte tre strake kamper mot Koll om 
seriemesterskapet. Cupfinalen ble vunnet mot Koll. Elite 
damer hadde en utfordrende sesong, men klarte å berge 
kvalifiseringsplassen for nedrykk i siste serierunde. 
Kvalifiseringen ble vunnet overbevisende.
1.div herrer hadde en god sesong, og endte som nummer 2 
i serien. 1.div damer hadde ein tung sesong, og endte opp 
på sisteplass og nedrykk til 2.div.

Våre yngre lag deltok på NM i alle klasser og for alle 
kjønn. Det er vi veldig stolt og fornøyd med! I tillegg 
gjorde de det bra i mange av de regionale turneringene. 
Diamantvolleyball starta opp 1.2.2022, og vi har valgt å slå 
oss sammen med Åsane Handball. Mange ivrige barn og 
unge, men det har vært noe utfordrende å nå ut til denne 
gruppen, slik at antallet fortsatt er lavt. Høydepunktet på 
juniorsiden var GU19 som vant NM-gull i Molde.

Mvh Styret i TIF Viking Volleyball
jo flere folk som bidrar, jo mindre belastning blir det på de 
enkelte. Vi har mange som støtter oss i den tanke, og stiller 
opp gang på gang og aldri sier nei. Uten dere hadde vi ikke 
hatt motivasjonen til å fortsette, men vi trenger at det er 
flere som tenker slik. 

Så er det heller ingen tvil om at inntekter fra 
dugnadsarbeidet for både hovedforeningen og på 
egne interne arrangementer er viktige inntektskilder for 
avdelingen. Vi tjener på kioskinntekter, og det kommer 
godt med når vi dessverre får mindre fra forbundet for å 
arrangere serierunder. Styret jobber inn mot NVBF for å 
få endret praksisen på dette og vi gir oss ikke på dette. 
Styret har på årsmøtet de siste årene gitt tydelig uttrykk 
for at får vi ikke den hjelp vi trenger for å få hjulene til å 
gå rundt, så må vi kjøpe folk til jobben. Styret ønsker at 
pengene i avdelingen mest brukes til volleyball aktiviteter 
slik at idretten vår ikke blir dyrere. Mye aktivitet, gode og 
kompetente trenere/dommere, sportslig utvikling av utøvere 
og økonomiske støtteordninger er prioriterte mål. 
Så vi håper og tror at jo mere spillere og foresatte veit 
om all det fine arbeide som foregår i volleyballavdelingen 
jo større blir forståelse av hvordan vi er avhengige av 
hverandre på tvers av lagene. Takk til alle som har bidratt 
med både smått og stort det siste året, vi setter pris på det.

En sportslig beretning til slutt, for 2022 av 
Jonas Vindedal Langlo:
Antallet utøvere har stabilisert seg på et maksimalt nivå i 
avdelinga. Vi har dessverre måtte ha ventelister på nesten 
alle lag. Det er hyggelig at så mange ønsker å spille 

Under cupfinalen fikk Ivar Bakken Kongens 
Fortjenestemedalje. Et stort øyeblikk for 
norsk volleyball, TIF Viking og Ivar. 
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Årsberetning Bryting 2022

Bryteavdelingen består i 
dag av ca. 15 medlemmer i 
alderen 8 til 22 år. De trener 
Nygårdslien skole hver 
torsdag fra 18:15 til 20:15. 

Foreldregruppen består av:

Terje Pettersen

Martin Hagen

Camilla Eide

Svein Edvin Håvåg
 

Trener i avdelingen er Artur Aivazian. 
Han er en dyktig og engasjert trener 
som brenner for bryting.
 
For en forholdsvis nyetablert og liten 
avdeling har 2022 vært et begiven-
hetsrikt år, med stor utvikling blant 
bryterne. Bryteavdelingen har dette 
året deltatt i sin første konkurranse 
som ble avholdt i Kristiansand - NM 
Fristil. Her stilte 
vi med totalt 6 
deltakere fordelt 
på flere alder- og 
vektklasser. Det ble 

Årsberetning FriidrettÅrsberetning Friidrett 2022 2022

MEDLEMMER
Medlemstallet var i 2022 30 
medlemmer i alderen 6-19 år og et 
par seniorer i Friidrettsavdelingen. 
Joggegruppen har et stabilt 
medlemstall på 17.

TRENERE OG TRENING
Friidrettsavdelingen har tilbud om 
felles treninger 3-4 ganger i uken. Vi 
startet opp for første gang med tilbud 
om trening helt fra 1. klasse 
Bjørg Larsen har hatt hovedansvaret 
for treningen for gruppen 6-18 år. En 

utøver har trent en del med Gular. 
Atle Aaltvedt trener de eldste hver 
tirsdag. Bjørg har hatt resten av 
treningene

Deltakelse og resultater
Det har vært mange med på 
friidrettsstevner i 2022. Spesielt har 
det vært populært med Bergens Turn 
sine stevner på Skansemyren. Totalt 
har vi hatt 32 utøvere fra 6-18 med på 
stevner.

Agnes Lervik-Kristensen klart UM 
kravet på 200m for 2023 sesongen

Vincent Samuel Gjerde 
var med i UM og fikk 
4. plass på 800m som 
sitt beste resultat. Han 
fikk høyeste poengsum 
fra Tyrvingtabellen 
med 965 poeng for sin 
400m på 51,86

Senior resultater:
Naomi van den Broeck 
(BEL) har løpt 200m 
på 24,22 – 300m på 
37,74 – 400m på 51,73.  
Hun deltok for Belgia i 
VM i Friidrett i Eugene 
i USA.  

Resultater:
400m: Forsøk  tid:  53,16
4x400m: Forsøk 4 plass tid 3,28,02
Naomi er trent av den tidligere Viking-
sprinteren Oddgeir Larsen.
Sondre Øvre Helland MS løp 10000m 
på tiden 31,46,68

Øvrige
Det ble arrangert hyttetur til Vikings 
flotte hytte på Mjølfjell.
Turer, litt trening, mye sosialt, og alle 
må bidra til måltidene
 
Friidrett var en av avdelingene som 
arrangert sommerleir i regi av Bergen 
kommune. Jon Vaardal-Lunde var 
leder med god hjelp av Vincent 
Gjerde og Hermine Aasen Garmann

Medlemmene i Friidrettsgruppen har 
deltatt på de fleste dugnadene i regi 
av TIF Viking.
Tiden i pandemien har tæret på 
egenkapitalen i avdelingen.  Vi vil i 
2023 jobbe for å bedre denne.
Starten på 2023 har vært bra. Vi 
har knyttet til oss den anerkjente 
mellomdistanetreneren Paul Bruvik, 
og under hans og Oddgeir Lasens 
ledelse oppnådde Luca Thompsen en 
fin 5 plass på 800m i innendørs NM i 
Friidrett.

STYRET
Styret i Friidrettsavdelingen har bestått av følgende:
Leder Per-Hermund Høgheim
Styremedlemmer Vidar Gjerde

Jan Rolstad (kappgang)
Terje Kleiveland (Joggegruppen)
Bjørg Larsen

en lang kjøretur, men var absolutt 
verdt det da vi returnerte hjem med 
flere medaljer og pokaler i bagasjen.
 
Vi har i år fått på plass en foreldre-
gruppe og ett styre. Og målet er å 
utvide avdelingen med flere med-
lemmer og delta på konkurranser i 
løpet 2023. 
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29. april 2023

Våre andre løpsarrangement i 2023:

Maraton • halvmaraton • stafett • 5 km • barneløp

1. juni 28. august
16. september

Takk for at DU bidrar som vakt på våre arrangement. Meld fra til avdelingsleder om hvilke vakter du kan delta på i 2023!


