
Turn og idrettsforeningen

Årsmøte 26.03.2019



Utfordringer, mål og perspektiver for 
Turn- og Idrettsforeningen Viking

�2

Strategidokument 2018-2020



BARNE- OG UNGDOMSSATSINGEN 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● Formål:  
● Foreningen skal gjennom aktiviteter i avdelingene, Ung Viking og 

Fritidsbasen legge til rette for at barn og unge skal kunne trives, 
utvikle selvstendighet, ha positive opplevelser med fysisk aktivitet,  
samt gi mulighet til å utvikle ferdigheter i våre idretter som kan 
gjøre de i stand til å prestere på et høyt nivå senere.  

● Foreningen skal se til at avdelingene har best mulige betingelser for 
å drive en aktiv rekruttering og kunne gi et best mulig tilbud til  
barn og unge. 

● Foreningen skal ta samfunnsansvar og legge til rette for å engasjere 
barn og unge som ikke føler seg naturlig hjemme i den ordinære 
konkurranseidretten. 

● Foreningen skal være fremtidsrettet og fange opp nye trender og til 
en hver tid tilby aktiviteter som fenger barn og ungdom.



OVERORDNET MÅLSETTING BARN OG UNGE:  
AVDELINGENE
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● Ski: 
● Gi barn og unge en innføring i langrenn og skiskyting og lære de å 

bli glade i vintersport 

● Friidrett:  
● Tilby et mangfold i treningen som gir barna mulighet til å finne sin 

friidrett. 

●Orientering:  
● Gi barna en innføring i å bruke kart og kompass og gjøre de klare 

til å lære konkurranseorientering



MÅLSETTING BARN OG UNGE:  
AVDELINGENE
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● Taekwondo:  
● Lære barn selvforsvar, disiplin og respekt for andre, samt gi de en innføring 

i konkurranseidretten TKD 
● Volleyball:  

● Gi unge mulighet til å spille Volleyball i sitt nærmiljø 

● Håndball:  
● Gi barn muligheten til å drive med ballidrett, gi de følelsen av å være med 

på et lag og lære å ta hensyn til andre 

● Turn:  
● Gi barn muligheten til å lære motorikk, koordinasjon og balanse, og vise 

gjennom konkurranse sitt nivå



KONKURRANSEIDRETT 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● Fomål:  
● Foreningen skal legge til rette for at våre beste utøvere 

skal ha økonomiske og ressursmessige betingelser og 
fasiliteter til å kunne hevde seg på nasjonalt og 
internasjonalt nivå. 

● Hovedforeningen skal ta et like naturlig ansvar for å 
løfte våre lag og utøvere til nasjonalt og internasjonalt 
nivå, som våre avdelinger tar ansvar for å drive barne- 
og ungdomsidrett på et høyt faglig nivå. 



MOSJONSIDRETT 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●  Formål:  
● Foreningen skal sikre våre medlemmer et best mulig mosjonstilbud.  
● Foreningen skal legge til rette for aktiviteter som gjør oss attraktiv 

som medlemsorganisasjon, utvikle nye tiltak som møter fremtidens 
utfordringer, og gjennomføre arrangement med høy kvalitet og høy 
deltakelse.



MÅLSETTING MOSJONSIDRETT:  
ARRANGEMENT
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● Foreningen skal aktivisere egne medlemmer og andre 
gjennom et bredt spekter av arrangement 

● Våre tiltak skal gjennomføres med høy kvalitet og gi 
deltakerne en opplevelse av et fellesskap som 
kjennetegner Viking  

● Arrangementene skal også være en rekrutteringsbase for 
foreningen 



 
TRENER- OG LEDERUTVIKLING 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● Formål:  
● Foreningen skal være styrt av tillitsvalgte som innehar en aktuell 

kompetanse og viser en sterk interesse for å utvikle foreningen. 
Hovedforeningens ledere skal vise et engasjement og interesse for å 
utvikle foreningen som helhet og evne og se det beste totalt sett for 
foreningen. 



MÅLSETTING TRENERUTVIKLING
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● For å møte fremtidens krav til idretten og for å sikre et forsvarlig nivå, 
er det et mål at flest mulig av våre trenere har trenerutdanning  

● Foreningen ønsker på sikt at alle våre trenere – i første omgang 
trenere for våre beste utøverne - skal ha et ansettelsesforhold til 
hovedforeningen 

● Foreningen skal bestrebe seg på å legge til rette for egne trenerkurs, i 
tillegg til de særidrettskurs det er naturlig for våre trenere å delta 



MÅLSETTING LEDERUTVIKLING
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● For å følge med i samfunnsutviklingen er det et mål at 
våre ledere skal få anledning å delta på kurs og 
konferanser for å kunne være beredt å møte fremtidens 
utfordringer. 

● For foreningen er det viktig at våre tillitsvalgte 
engasjerer seg i forbund, krets og idrettsråd, og søker 
den erfaring og kompetanse dette gir.



EIENDOMMENE 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● Formål: 
● Foreningens eiendommer skal være en ressurs for våre medlemmer, 

og skal bidra til økt aktivitet  inne og ute.  
● Foreningen skal vedlikeholde og utvikle eiendommene slik at de til 

en hver tid er attraktive å bruke for våre medlemmer. 

● Foreningen skal fortsette arbeidet med å realisere bygging av ny 
hall. 

● Foreningen skal søke å finne egnede lokaler for våre aktiviteter.



MÅLSETTING HYTTENE
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● Foreningen skal gjennom hyttene fremme friluftsliv og 
gi alle våre medlemmer muligheten til å oppleve 
naturen. 

● Foreningen skal arbeide aktivt for at våre unge 
medlemmer skal bruke våre hytter og få oppleve fjellets 
rikdom sommer som vinter.



MÅLSETTING VIKINGHALLEN
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● Foreningen skal utvikle Vikinghallen slik at den til en 
hver tid er en samlingsplass for våre medlemmer 

● Foreningen skal bestrebe seg å utvikle hallen til å møte 
krav og ønsker fra våre medlemmer.  

● Foreningen skal se på muligheter for å utvikle nye 
fasiliteter – innendørs som utendørs – for å møte 
fremtiden med samme positive tilnærming som våre 
tidligere medlemmer har gjort.



 
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJON
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● Formål:  
● Administrasjonen har ansvar for å gjennomføre tiltak 

bestemt av arbeidsutvalget, bidra til utvikling av 
foreningen og legge til rette for at tillitsvalgte kan gjøre 
sitt arbeid på en best mulig måte for foreningen.  

● Styret og administrasjonen skal hele tiden arbeide for å 
styrke merkevaren Viking, og gjennomføre tiltak som 
styrker denne.



MÅLSETTING ADMINISTRASJON
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● Administrasjonen ledes av daglig leder som rapporterer 
til arbeidsutvalget ved leder.  

● Daglig leder har ansvar for den daglige driften av 
foreningen, herunder, sportslig ansvarlig for Team 
Viking, økonomi og  Vikings eiendom Vikinghallen. 

● Administrasjonen skal være en kraft i foreningen som 
bidrar med en positiv utvikling av foreningens 
aktiviteter og arrangement. 



MÅLSETTING VIKINGS IDENTITET
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● Styret og administrasjonen har et felles ansvar for å 
utvikle foreningens identitet.   

● For å befeste vår posisjon i byen skal styret og 
administrasjonen gjennomføre tiltak som styrker Viking 
som merkevare, gjør klubben attraktiv for næringsliv og 
fremstår som en forening som våre medlemmer og 
samarbeidspartnere ønsker å identifisere seg med. 



Barneidrett - idrettsskolen 
 
 
 
 
 
MÅLSETTING BARN OG UNGE:  
IDRETTSSKOLEN
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● Formål:  
● Vi skal gjennom idrettsskolen introdusere idrett på en positiv måte 

som gir barna lyst til å drive fysisk aktivitet. Idrettsskolen skal også 
bidra med rekruttering til avdelingene. 

● Aktiviteter:  
● Ukentlig tilbud til barn mellom 2-10 år.   
● Arrangere Idrettsskole for SFO-er i Vikinghallen. 
● Vikings egen Idretts-SFO.  
● Stor og Sprek for barn og unge.  
● Idrettsleirer i skoleferier.



 
 
 
 
 
MÅLSETTING BARN OG UNGE:  
UNG VIKING OG FRITIDSBASEN
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● Formål:  
● Viking skal gjennom Ung Viking og Fritidsbasen gi et 

konkurransefritt tilbud til ungdom som ønsker å være i fysisk 
aktivitet 

● Aktiviteter:  
● Dansepartier for alderen 7-17 år. 
● Styrke, spinning, cross-fit, kampssport m.m. for ungdom.  
● Tilbud til ungdom fra andre idretter om basistrening. 
● Åpen hall hele uken og helger.



MÅLSETTING KONKURRANSEIDRETT:  
AVDELINGENE
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● Ski:  
● Skal legge til rette for at de som satser skal kunne nå nasjonalt 

juniornivå (topp 12 i NM).  
   

● Friidrett:  
● Skal legge til rette for å ha flere utøvere som hevder seg på 

nasjonalt toppnivå (medalje i UM og junior-NM). 

● Kappgang:   
● Ha deltakere i internasjonale mesterskap



MÅLSETTING KONKURRANSEIDRETT:  
AVDELINGENE
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● TKD:  
● Ha utøvere som presterer på topp 3 i Norge og deltar i internasjonale 

mesterskap 
●   

● Orientering:  
● Få frem utøvere som hevder seg i nasjonale juniorkonkurranser 

● Turn:  
● Ha utøvere som deltar og hevder seg konkurranser på kretsnivå og nasjonalt 

nivå sportsdrill. 

● Håndball:  
● Ha 2 lag som hevder seg topp 16 i Norge  

● Volleyball: 
●  Herrelag som nr 1 Norge. Damelag topp 6 i Norge. 



MÅLSETTING KONKURRANSEIDRETT:  
TEAM VIKING OG LAG 2018-2020
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● Team Viking skal arbeide for at foreningen har  1. håndball-lag topp 13 i 
Norge, og et lag topp 18. 

● Team Viking har som mål om at vi skal ha minst en utøver i TKD som 
hevder seg internasjonalt på seniornivå.  

● Team viking skal i langrenn arbeide for å ha seniorer på nasjonalt nivå og 
juniorer som presterer topp 12 i Norge. 

● Team Viking skal bidra til at vi har et volleyball-lag som er best i Norge og 
deltar internasjonalt. I tillegg til et lag som er topp 6 i Norge.  

● Team viking skal ha som mål å løfte de utøverne, uansett idrett som viser 
vilje og talent til å nå topp nasjonalt og internasjonalt nivå.  

● Team Viking skal nå disse målene gjennom fellestiltak og tiltak direkte 
mot utøvergrupper som bidrar til at treningsmengde og kvalitet er på et 
nivå som muliggjør å oppnå målsetning. 



MÅL ORGANIASASJON OG 
STRATEGI 2018 - 2020

Område Mål Tiltak
Strategi 2020 Utvikle ny strategi og sportslig plan 

mot 2020
Klargjøre krav og forventinger 

til foreningen sett i forhold til de 
utfordringene vi vil få frem mot 

2020

Eiendommene Se på mulige utviklingstiltak for våre 
eiendommer og evnt utvide vår 

eiendomsmasse. Få oversikt over og 
lage en vedlikeholdsplan for alle 

eiendommene

Se på tiltak som kan gjøre 
driften av eiendommene 

rimeligere. Finne aktiviteter 
som kan øke inntektene 

spesielt på hyttene.

Viking Arena Få godkjent byggesak hos Bergen 
kommune

Skape økonomisk grunnlag for å 
bygge ny hall

Utvikle et hallkonsept som kan 
være økonomisk lønnsomt 

driftsmessig og som 
tilfredsstiller våre sportslige 

krav

Organisasjon Se på foreningens oppbygging for å 
tilpasse den fremtidens krav (lover).
Tilpasse administrasjonen til å møte 

målsetninger til foreningen 

Forholdet forening, avdelinger, 
representantskap og  

administrasjon



Mål Mosjon og breddeidrett 2018 -2020
Område Mål Tiltak 

Fjordkraft Bergen 
city Marathon

Øke antall deltakere hvert år
Knytte til oss minst en ny 

sponsorer hvert år

Inngå samarbeid med Kondis om 
programmet

Utvikle konseptet rundt sponsorer
Produsere TV-sending

BCM-milen Gjennomføre et nytt 10 km løp 
i sentrum i september måned

Utvikle BCM-milen til 5000 
deltakere

BFM
 

Øke antallet til 2000 deltakere Engasjere hele foreningen i 
arrangementet

Treningssenteret Øke antall medlemmer 
gjennom året

Bytte deler av apparatparken
Styrke arbeidet med instruktørene

Avdelingene Øke antall voksne medlemmer 
i avdelingene

Vervekampanje blant foreldre
Bistå avdelingene til å starte nye 

tiltak


