
Mål barne og ungdomsidrett 2019
Område Mål Tiltak 
Avdelinger Øke kvaliteten på trenerne i avd. Tettere oppfølging fra adm. 

Flere trenere på kurs
Flere trenere med arbeidsforhold til 

foreningen

Idrettsskole Øke aktiviteten for de eldste 7-10 
år

Fortsette arbeidet med sprek 
Viking

Øke markedsføringen mot 
barneskolene

Tettere samarbeid med kommunale 
avd.

Idrettsleirer Øke antall deltakere som deltar Utvide tilbudet til flere idretter og leirer

Idretts-SFO Fortsette arbeidet med SFO. 
Utvide med Idrettsakademi i 

helger

Utvikle tilbudet med flere idretter
Utvide aldersgrensene

Gjennomføre akademi for ungdom

Fritidsbasen Videreføre tiltaket Åpen hall
Utvide tilbudet i skoleferier

Utvide tilbudet til flere grupper og legge 
til rette for flere tilbud utendørs. 



Mål Mosjon og breddeidrett 2019
Område Mål Tiltak 

Fjordkraft Bergen 
city Marathon

Øke antall deltakere til 12500
Øke antall barn til 500

Knytte til oss minst 2 nye 
sponsorer

Egen Livesending på BT. 
Støre fokus på barn og fam. 

Styrket adm med 20 % stilling

BCM-milen Gjennomføre10 km løp i sentrum i 
september måned

1500 deltakere

Ny løypetrase
Start og mål på Torgalm. 

Annonsering til deltakere BCM

BFM Øke antallet til 2500 deltakere

Viderutvikle et prosjekt mot 
bedriftsmarkedet

Arbeide med dokumentet for sikkerhet

Treningssenteret Øke antall medlemmer
Heve kvaliteten på fasilitene
Utdanne flere instruktører

Bedre hjemmesider og mer agressiv 
markedsføring

Pusse opp lokaler

Avdelingene Øke kompetansen på 
avdelingstyrene

Øke antall barn og unge

Prosjekt «Årsmøte»
Tettere oppfølging av avd. styrene

Flere tiltak på tvers



MÅL TEAM VIKING 2019
Idrett Mål 2019 2018

Håndball Opprykk til eliteserien for herrelaget.
Opprykk for damelaget til 1. div

Herrelaget 5 poeng fra opprykk. 
Damelaget rykker ned i 2 div.  

Volleyball Herrelaget til sluttspill og NM- finale 
Damelaget topp 6 i eliteserien

 Herrelaget spilt CL. Nr 2 i serien.  
Damelaget blir nr 6 i serien. 

Friidrett/Gang/
Orientering

2 utøvere delta på nasjonalt 
seniornivå

Ingen plasseringer i nasjonale 
mesterskap

Ski 
TKD

Topp 6 plassering for junior i NM eller 
Norges cup

Topp 10 i skandinavisk cup

1 utøver på nasjonalt nivå junior. 
1 deltaker i skandinvisk cup.
1 kvalifisert for U-21 EM TKD

Turn/sportsdrill Topp 3 plassering på internasjonale 
stevner 

Oppnådd bøde ind. Og lag i EM og 
andre konk. 


