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Lederen har ordet

Hei alle våre Vikingmedlemmer.
Turn-og Idrettsforeningen Viking er en forening med utrolig mye historie, og som stadig er
under utvikling. Skal vi være et ledende idrettslag innen arrangementer, idrett, treningstilbud
og friluftsliv, må vi ha en riktig strategi i alle ledd. Målene våre styrer strategien, men vi skal
heller ikke glemme at vår strategi bør i noen grad også tilpasses for å kunne gi et tilbud til
alle uavhengig av alder, form og hvilken ambisjoner man har. I foreningens klubbmerke ligger
også vår visjon. de fire F-ene. Frisk- From- Fro - Fri.
Pr. i dag er vi i rute. Vi har en forening som drives etter gode rutiner og en strategi.
Foreningensavdelingene må jobbe og utvikle sin strategi, om hvordan de ønsker å utvikle seg
i foreningens totale arbeid.
Vi har et godt styre, en god administrasjon og tildels gode drevne avdelinger eller grupper.
Et eksempel på dette kan være at vi i 2015 ble den forening som fikk størst refusjon av
momskompensasjon i Hordaland fylke.
Fjordkraft Bergen City Maraton er blitt vårt desidert største arrangement, og en stor utfordring
for vår forrening. Sammen greier vi dette store arrangementet og våre sponsorer er godt
fornøyd med den måten vi håndterer dette arrangementet. Et annet arrangement som er blitt
populært og krevende er vårt Fjellmaratonløp. Dette løpet har stor sikkerhetsrisiko, og stiller
krav til oss som arrangør.
Det er styrets intensjon at vi ikke skal ha noen form av ulykker hvor forening er involvert. Dette
være reise til stevner, under stevner og på trening.
Det sportslige har vi nå flere av våre avdelinger som driver sine aktiviteter svært godt. Det
oppnåes gode sportslige prestasjoner. Det er utrolig viktig at det fokuseres og jobbes for å
opprette god utvikling innen trening og miljøkulturer. Det er også viktig at både trenere og
støtteapperatet blir en del av dette.

Arbeidsutvalget :
Leder

Kjell Lund

Nestleder

Jostein Skodvin

Marked og Økonomi

Jan Rognaldsen

Konkurranseidrettsansvarlig

Karianne Strømme

Barneidrettsansvarlig

Kristin Fauske

Mosjonsidrettsansvarlig

Arild Solend

Styremedlem

Haldis N. Dahl

Styremedlem

Benedikte Gjelsvik

Økonomi marked

Helge Rosfjord

Lovkomitè
Leder
Medlemmer
Ordensråd

Medlemmer:

Vil også takke våre sponsorer for den støtten de gir forreningen, og at de trives med å være
med på laget.
Tilslutt vil jeg nevne at forening drives med en god og sunn økonomi, og vi har alltid hatt god
kultur for å har kontroll med gode styringsprinsipper. Takk for det året som er gått og takk
dere alle for innsatsen.

Revisorer

Medlemsbladkomitè
Redaktør. komite
Kontrollkomitè
Valgkomitè
Medlem

Foreningen er organisert med avdelingsstyrer som har ansvar for den
daglige driften av de ulike idrettene. I tillegg tar administrasjonen ansvar
for drift og vedlikehold av Vikinghallen, samt aktiviteter som foregår i
treningssentrene i 3. etasje og kjeller. Administrasjonen har og ansvar for
organiseringen av de fleste av foreningens større arrangement og felles
aktiviteter.
Foreningen har i dag 3 eiendommer. Ansvaret for eiendommene er
lagt til representantskapet. Under dette har styret for Vikinghytten på
Mjølfjell og Vikinghytten på Vareggen ansvar for vedlikehold og drift av
hyttene. Vikinghallen blir drevet av foreningens administrasjon hvor daglig
leder rapporterer til foreningens husstyre i saker som har med hallen
å gjøre. Representantskapet har et overordnet ansvar for foreningens
eiendommer, både med hensyn til vedlikehold og mulig utvikling for å
møte fremtidens krav.

Leder

Vår forening har en fantastisk dugnadsgjeng, og disse vil vi takke for den jobben de gjør
ved arrangementer, på våre foreningshytter, som på Vareggen og på Mjølfjell og ikke
minst i Vikinghallen. Vi har et godt samarbeidet med Bergen Live (konsertene), og vår
dugnadinnsats blir lagt merke til.For å kunne klare den store dugnadsinnsatsen, må vi ha
fokus på å opprettholde dugnadsånden.

Turn og idrettsforeningen Viking har ved utgangen av året totalt 3000
(2804) medlemmer. Foreningen er organisert som et fleridrettslag med
totalt 8 idretter. Arbeidsutvalget er foreningens høyeste myndighet
mellom årsmøtene og har ansvar for driften av foreningen, oppfølging
av daglig leder og øvrige ansatte i foreningen. Foreningen har i dag
5 heltidsansatte. 1 daglig leder, 2 fysioterapeuter, 1 vaktmester og 1
medarbeider med ansvar for resepsjon og treningssenter. I tillegg har
foreningen ansatt økonom og til en hver tid ca 40 instruktører som mottar
lønn.

Roger Gjelsvik

Arbeidsutvalget har i 2015 avholdt totalt 4 møter. Arbeidsutvalget
har i tillegg gjennomført 5 møter i hovedstyret. Hovedstyret består
av arbeidsutvalgets medlemmer samt ledere for avdelingene og
representantskapet. Det er tradisjon i foreningen at større diskusjoner
og vedtak som angår hele foreningen blir diskutert i og besluttet i
hovedstyret. Dette prinsipp har og vært gjort gjeldene for 2015.

Kjell Lund
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Barne- og ungdomsaktivitet i foreningen

Foreningen har i 2015 arrangert en rekke idrettsleirer.
Oppslutningen på sommerleirene er stor og mange av de som
møter foreningen for første gang gjennom de ulike ferietilbudene
velger å fortsette som medlemmer senere.
Fritidsbasen med sine åpne aktiviteter (krever ikke medlemskap)
har også i 2015 hatt stor tilstrømning. Åpen hall har god
deltakelse og fanger opp mange unge som ikke naturlig søker
en idrettsaktivitet. Skiturer til Eikedalen har opplevd en nedgang
i oppslutning, og det har derfor vært gjennomført færre turer i år
enn tidligere. I 2015 har vi utvidet tilbudet for SFO-er i nærmiljøet.
Vi har i høst hatt aktivitet 4 dager i uken for ulike SFO-er i
nærmiljøet.
Ung Viking har nå befestet seg som en viktig del av foreningen.
Tilbudet som gis gjennom de ulike aktivitetene henvender seg til
barn og ungdomsgrupper vi ellers ikke ville trukket til foreningen.
Det at vi tilbyr både dans, kampsport, spinning, basistrening og
styrketrening viser at vi tar ungdommen på alvor og er en klubb
hvor der er plass til alle. Der vi har opplevd størst vekst er vårt
crossfit tilbud til ungdom. Vi har i dag over 200 ungdommer i
alderen 13-18 år som trener crossfit i kjelleren. Pga den store
tilstrømningen gjorde vi i høst en ombygging av kjelleren. Denne
har vært svært positiv og tilbudet til de unge er blitt enda bedre.

konkurranseklær. Alle de
individuelle utøveren var
med på felles samling til
Ulvik sommeren 2015.
I tillegg har utøvere fra
ski, friidrett, kappgang og
skiskyting hvert på flere
samling i Spania. Skiløperne
har vært på høydesamling
i Frankrike. Skiløperne har
mottatt støtte til innkjøp av
ski, og profesjonell hjelp til
behandling og smøring av ski.
TKD har i tillegg til samlinger
i utlandet og fått ukentlig hjelp
av trenere fra Olympiatoppen,
og fått muligheten til å delta
på samlinger med landslaget.
I håndball mottar spillerne i
1 div. klær og sko til trening
og konkurranse. Vi har i tillegg til trener et apparat med fysisk
trener, fysioterapeut og teknikktrener. Håndball var før sesongen
på samling i Spania i tillegg til å delta på en håndballcup før
sesongstart. Flere av våre utøvere får og hjelp med kosthold, og
vi har et samarbeid med kiropraktor Olav Aase som hjelper og
behandler i tillegg til våre fysioterapeuter.
Som et resultat av dette har vi flere utøvere som presterer svært
bra. I TKD var Karoline Gjelsvik best i Norden og ble tatt ut til
junior-EM. Pga skade måtte hun dessverre dagen før konkurranse
trekke seg. I håndball har vi år både herre og damelag i 1. div.
Individuelt har vi 4 utøvere på juniorlandslag. I langrenn hadde
som eneste klubb sammen med Molde IL 2 i finalen i NM for 15
åringer. Best for oss ble Anniken Ravnå med 11. plass på sprint.
Joakim Sælen er Nordens beste kappganger i klassen U-23. I
tillegg ser vi at der er utøvere bak de beste som stadig forbedrer
seg og gir oss tro på at i fremtiden vil ha både flere og bedre
utøvere i klubben.

Konkurranseidrett

Breddeidrett

Foreningens barne- og ungdomsaktivitet kan deles i 3:
Avdelingsaktivitet, idrettskole/fritidsbasen og Ung Viking.
Aktiviteten i avdelingene har også i 2015 opplevd en vekst.
Spesielt gjelder dette håndball og Taekwondo. I tillegg
fortsetter den fine utviklingen i orientering med flere barn på
trening og konkurranser. Der har i 2015 ikke vært aktivitet
i volleyballavdelingen. Der er på høsten kommet forslag
fra volleyballinteresserte utenfor klubben om det kan være
interessant å komme i gang igjen med en satsning på volleyball.
Arbeidsutvalget har arbeidet med dette i høst, og vil legge frem en
innstilling til årsmøte i 2016. Når det gjelder de andre avdelingene
er status omtrent uendret. Det betyr stor aktivitet og mange barn
som får oppleve idrettsglede innenfor de ulike idrettene våre.

Team Viking har helt siden opprettelsen på 90-tallet vært med å
legge til rette for at våre beste utøvere og lag skal få muligheten
til trene og forberede seg på best mulig måte. Målet med Team
viking er at vi skal være i stand til å gi utøverne den riktige hjelpen
til riktig tid. Derfor er spennvidden på de tiltak vi gjør for de ulike
utøverne og lagene svært stor. Team Viking bidrar i dag til å
følge opp utøvere individuelt fra langrenn, kappgang, håndball,
skiskyting og friidrett. I tillegg støtter vi orientering for å skape
en ny generasjon løpere.
Team Viking bidrar i dag til at taekwondo, orientering,
ski og håndball har profesjonelle trenere for våre
beste utøvere. Alle utøverne i Team Viking får
gratis treningskort på treningssentrene. Flere
av utøverne har i tillegg til sin egen trener og
oppfølging av våre PT-er på styrketrening.
Utøverne får tilbud om fysikalsk behandling ved skade
eller massasje i tunge treningsperioder. De fleste
av utøverne får
gratis trenings og
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Foreningen er en stor breddeklubb. I avdelingene er
oppslutningen stor, og på treningssenteret yrer det av folk fra tidlig
til sent. Mosjonsaktiviteten i foreningen viser på mange måter
det unike med vår forening. Har du lyst å holde deg i form, så er
det et tilbud som passer. Dette skal vi fortsette å utvikle. Uten
breddeidretten blir Viking som forening fattig. Derfor er det
viktig at vi prioriterer å legge til rette for at alle skal kunne
trives og at det tilbudet vi har er av høy kvalitet
og til enhver tid tilpasset det våre medlemmer
ønsker.

etter kun 2 dager var arrangementet fulltegnet.
Dette lover godt for fremtiden, og BFM er på lik
linje med BCM med å befeste Viking som en
meget dyktig arrangør.
Av andre arrangement er det Fjellveiløpet og
Jentegangen som samler mest folk. 2015 ble
nok siste år for Fjellveiløpet, og spørsmålet er
om vi skal lage et nytt arrangement på høsten.
Dette vil styre se på og administrasjonen
er allerede i gang med å utvikle nye ideer. I
tillegg arrangerer avdelingene en rekke større
og mindre stevner. Alt holdt i gang på grunn
dugnadsinnsats fra mange ivrige medlemmer og
foreldre. Styret håper foreningen klarer å ta vare
på alle de som gir av sin tid for foreningsarbeid,
med den viten at vi er helt avhengig av den for at
foreningen skal fungere slik den gjør.

Eiendom

Vikings eiendommer blir ivaretatt på en utmerket måte av
våre medlemmer gjennom eiendomsstyrene i samarbeid med
administrasjonen. En sak som har gått igjen på hytten på Mjølfjell
helt siden den ble bygget har vært taket. Hyttestyret søkte derfor
hoved foreningen om støtte til å skifte hele taket på hytten.
Arbeidsutvalget innvilget de nødvendige midler (200.000,-) og
med hjelp fra blikkenslager Øen ble hele taket skiftet. I tillegg til
dette har og hyttestyret startet forhandlinger med jernbaneverket
og oppgradering av veien opp til hytten. Bakgrunnen er at
Jernbaneverket skal skifte broen på toglinjen bak hytten. Håpet er
nå at vi skal få jernbaneverket til å ta kostnaden med utbedringen.
Se forøvrig egen beretning fra representantskapet angående
eiendommene.

Økonomi

Foreningen hadde i 2015 en total omsetning på kr 17.003.277-.
Driftsresultatet etter avskrivninger og finanskostnader viste en
pluss på kr 959.509.- Foreningen har en sunn og god økonomi.
Men vi må hele tiden ha fokus på kostnader og likviditet.

Økonomisk informasjon

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
2015. 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 5 heltidsansatte i 2015, fordelt på
2 kvinner og 3 menn. Hovedstyret består av 8 personer, herav 4
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 2015.
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
2015.
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.

Bergen, februar 2016 Styret:

Kjell Lund - Leder, Jostein Skodvin - Nestleder, Jan
Rognaldsen - Økonom/marked, Karianne Strømme Konkurranseansvarlig, Arild Solend - Mosjonsansvarlig,
Kristin Fauske - Barneidrettsansvarlig, Haldis Dahl Styremedlem, Bendikte Gjelsvik - Styremedlem, Helge
Rosfjord - Varamedlem, Roger Gjelsvik - Daglig leder.

Arrangement

Fjordkraft Bergen City Marathon var i 2015 vårt
viktigste arrangement. Med et deltakerantall på 9140
ble det igjen deltakerrekord. Arrangementet ble
gjennomført på en glimrende måte og responsen fra
deltakerne var ubetinget positiv. Nå er vi i gang med
å planlegge arrangementet for 2016. Kan vi passere
10.000 deltakere – ja kanskje opp mot 12.000?
Bergen Fjellmaraton kom inn som nytt arrangement
i 2014, og i 2015 vokste det til 800 deltakere. Dette
var maksgrensen, og til tross for dårlig vær ble det en
stor suksess. 1 desember åpnet vi påmeldingen for
2016.
1200 plasser ble lagt ut, og
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Resultatregnskap

Balanse pr. 31. desember

15 % rabatt til alle
vikingmedlemmer
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Balanse pr. 31. desember

Noter til regnskapet for 2015
Note 1 - Regnskapsprinsipper

Note 3 - Spesifikasjon av varekostnad

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens
bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
Tilskudd og sponsorinntekter regnskapsføres til verdien på
transaksjonstidspunktet. Tilskudd resultatføres samtidig med den
kostnaden det skal redusere. Tilskuddene blir bruttoført og vises
som inntekt i resultatregnskapet.
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

2015
892 025
307 175
82 571
1 281 771

Treningsutgifter, instruksjon
Klubbdrakter
Innkjøp av andre varer for videresalg
Sum

2014
576 302
470 104
504
1 046 910

Note 4 - Spesifikasjon av andre
driftskostnader
2015
1 526 558
2 578 163
1 474 636
1 891 062
1 022 471
8 492 890

Drift av Vikinghallen
Arrangementer
Overføringer til underavdelinger
Team Viking
Annet
Sum

2014
1 381 863
2 385 749
1 479 894
1 269 166
777 140
7 293 812

Note 5 - Lønnskostnader, antall ansatte, ytelser
til ledende ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Refusjon/tilskudd
Andre ytelser
Sum

2015
4 794 665
706 697
-15 031
146 783
5 633 114

2014
4 726 370
643 731
-284 191
129 189
5 215 099

Foreningen hadde 4 fulltidsansatte og 49 deltidsansatte i
2015.
Ytelser til ledende personer: Lønn til daglig leder utgjorde kr
682 286. Det er ikke utbetalt honorar til styret.

planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

2015

Revisjon
Fordringer

Annen bistand

12 500

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til

Sum

43 750

pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte
fordringene.

Note 6 - Varige driftsmidler

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost
og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet.

Anskaffelseskost 01.01.

Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til

Anskaffelseskost 31.12.
Akk.avskrivning 31.12.
Balanseført pr. 31.12.
Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
Avskrivningssats

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

Note 7 - Bankinnskudd 				

					
Bundne skattetrekksmidler utgjør			

Note 8 - Langsiktig gjeld

og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år

kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Pantelån Vikinghallen			

Medlemsinntekter
Salgsinntekter
Arrangementer
Sponsor og samarbeidsavtaler
Offentlige og private tilskudd
Annen driftsrelatert inntekt
Sum inntekter

VIKINGBLADET

Tilgang kjøpte driftsmidler

Tomter,
bygninger Driftsløsøre,
og annen
innventar,
eiendom verktøy mm.
Sum
9 160 599
3 284 417 12 445 016
251 250
160 694
411 944
9 411 849
3 445 111 12 856 960
-3 378 901
-2 460 237 -5 839 138
6 032 948
984 874 7 017 822
293 100
171 200
464 300
20 - 50 år
5 - 8 år
Saldo
Saldo
4-6%
15 - 20 %

beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi

Note 2 - Spesifikasjon av inntekter
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31 250

2015
4 771 333
949 723
4 834 831
2 415 158
2 069 240
1 962 991
17 003 277

2014
4 497 393
1 164 819
3 457 261
2 336 500
2 226 529
1 339 686
15 022 188

2015

196 166

2015

2014

1 619 547 1 737 517

Note 9 - Egenkapital
					Egenkapital
Egenkapital 01.01.				

5 090 878

Årsresultat					

959 509

Egenkapital 31.12.				

6 050 387
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Årsberetning
Volleyball 2016

Revisjonsberetning for 2015

Der har i 2015 ikke vært noen aktivitet i
Volleyballavdelingen. Våre forpliktelser
mot forbund og krets har blitt ivaretatt av
foreningens administrasjon og arbeidsutvalg.
Avdelingen har økonomiske midler.
Foreningens styre har råderett over disse til
ny aktivitet og styre er på plass.

Årsberetning for
turnavdelingen 2012
Aktive partier 2015
Damemosjon formiddag: Instruktør
Berit Hellvik Larsen. Herrer mosjon:
Instruktør Bjørg Haugland. HDIF
herrer. A-partiet: Instruktør Jette L.
Hansen. Turn 7-9 år Instruktør Merry,
Susanne Skogedal. Turn 10-12 år:
Instruktør Susanne Skogedal
Turn 13-16 år Instruktør, Susanne
Skogedal.

Medlemsmassen:
Turnavdelingen hadde pr. 31/12-15 ca.
200 medlemmer. Og medlemsmassen
har vært stabil på de fleste partier.

Møter:
Møteaktiviteten i avdelingen har i
2015 vært svært begrenset. Leder
og kasserer har holdt kontakt med
administrasjonen og sett til at de
forpliktelser vi har overfor hoved
foreningen har blitt overholdt. Styret
har hatt store problemer med å
aktivisere foreldre til barna i 2015. Det
er et håp om at dette kan endre seg,
og styret håper at denne gruppen
vil komme mer på banen i året
som kommer, slik at oppfølgingen
av de over 100 barna som turner i
foreningen kan bli bedre.

Dugnad/Konserter:
Noen av avdelingens medlemmer

Turnstyret
Leder

Unni Flølo

Kasserer

Anne Lise Grung

har deltatt på dugnader i regi av
hovedforeningen. Vi har i året
som har gått dessverre ikke klart
å engasjere foreldregruppen til
barnepartiene i dette arbeidet. Pga av
dette går vi glipp av en del inntekter
som vi kunne ha bruk for å gjøre oss
i stand til å kjøpe nytt utstyr, drakter
m.m. Det må være et mål at vi i 2016
skal klare å engasjere oss i dette
arbeidet.

Stevner:
Barnepartiene våre har i 2015 kun
deltatt på juleoppvisningen. Men der
fikk vi vist at vi virkelig har mane flotte
turnere. Sammen med idrettskolen
og danserne i foreningen var nesten
200 barn i aksjon på parketten, og det
som ble vist var virkelig flott. Styret
takker alle som var med og tok et tak.

Økonomi:
Avdelingen har god kontroll på
økonomien. Etter vi sluttet å trene
i turnkassen har utgiftene blitt
betydelig redusert. Samtidig ser vi
at utstyret i hallen burde vært byttet
ut. Det må være et mål at vi sammen
med hovedforeningen kan få kjøpt inn
nytt og bedre utstyr til våre turnere i
2016.

For turnavdelingen: Unni Flølø,
Anne Lise Grung, Roger Gjelsvik.

Årsmøte 2016
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!

Fremtiden:
Forenings styre har høsten 2015 gjennomført
sonderinger i andre volleyballmiljøer i Bergen
for å se på muligheten for å skape ny aktivitet
i avdelingen. Arbeidet med dette er ved
utgangen av året ikke avsluttet, men styre
ser for seg å legge frem sak for foreningens
årsmøte i 2016 med forslag til fremtidig
drift i avdelingen. Det er i 2017 30 år siden
Volleyball ble en idrett i Viking, og håpet er at
vi da igjen har aktivitet i avdelingen.

For styret,
Roger Gjelsvik - Daglig leder

Årsberetning
Skiskyting 2016
Leder: Ørjan Olsen, Styremedlem:
Eirik Finne, Kasserer: Hilde Gjelsvik

Aktive: Avdelingen for skiskyting består pr
i dag kun av en utøver. Det er Eirik Finne.

Deltakelse i konkurranser:

Eirik har deltatt i lokale og nasjonale
konkurranser. Beste resultat i norgescupen
2015 er 25. Eirik er en av klassens raskeste
i sporet, men har slitt noe med å treffe på
skytingen. Dette har medført at resultatene
ikke har blitt som ønsket. Eirik har i sommer
fått hjelp av egen skytetrener i tillegg til at han
har fått hjelp til å plukke ammunisjon. Dette
håper vi skal være tiltak som gjør at Eirik får
vist hva han er god for – også på standpass.

Trener: Trener i avdelingen er Ørjan

Olsen. Han følger opp Eirik på en svært god
måte.

Team: Eirik ble for sesongen 2015/2016

tatt ut på laget Gla`laks . Dette sammen med
de andre tiltak vi har satt i gang skal gjøre

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

at Eirik blir en enda bedre skiskytter.

Samlinger: Eirik blir som utøver
fulgt opp gjennom Team Viking. Han
har i 2015 vært på treningssamlinger i
Frankrike og Spania. Han har fått hjelp
til smøring, og mottatt klær og utstyr
fra Team Viking. Eirik bor for tiden på
Lillehammer hvor han trener sammen
med blant annet Sturla Lie.
Styre, avdelingen for skiskyting TIF Viking
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Styre
Styre
Trygve Larsen
Tom Pedersen
Rune Ottesen
Silje Christensen
Rebeca Zachariasen
John Einar Thorsheim

Leder
Økonomi
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Årsberetning for håndballavdelingen 2015
Styret i håndball avd har avholdt 6
styremøter møter i perioden. Samt en del
særmøter.

1 Div damer

Trenere: Martin Schmidt og Hege Vikebø.
1 Div damer er godt etablert i divisjonen,
men sliter dessverre nederst på tabellen.
I skrivende stund så er vi på en 9 plass
i serien. Og det er få poeng som skiller
ned til kvalik plass. Men samtidig er det
få poeng som skiller opp til en sikker
plassering. Som alle andre klubber med
mål for prestasjoner så fortsetter vi å bygg
på god treningskultur. Dette er et arbeid
som tar tid, men med det trenerapparatet
vi nå har, vil nok dette komme på
plass. Viking har og et tett trening og
kampsamarbeid med Gneist. Dette gjør at
våre yngste spillere som enda ikke får så
mye spilletid i 1. divisjon får muligheten til
å spille 2. div med Gneist. Dette sikrer de
en god kamparena. Dette sammen med et
at vi trener med Tertnes Elite 1-2 ganger i
uken sikrer kvalitet i treningshverdagen.

1.og 2.div.herrer:

Trener: Martin Schmidt, Kenth Haukeland.
Spillerutvikler: Oddvar Jacobsen.
Når det gjelder herrelaget har de 2 lagene
i 1 og 2 divisjon vært drevet som ett.
Det sportslige målet våres for 1 div herrer
har vært topp 5 i divisjonen og bygge
videre på det som vi har etablert. Men
det har vist seg at det er en tøff divisjon
å hevde seg i. I skrivende stund så er
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vi på en 9 plass i serien. Og det er få
poeng som skiller ned til kvalik plass.
Men samtidig er det få poeng som skiller
opp til en sikker plassering. Så å etablere
seg midt på tabellen må være et godt
mål. Vi fortsetter å bygge kultur med
mye god trening og en seriøsitet som er
helt nødvendig for å kunne opprettholde
plassen i divisjonen.

herrer 4.divisjon ser det ut til at vi havner i
det nedre sjikt, og det må vi si oss fornøyd
med. Divisjonen blir delt til neste år så
det kan se ut som at de i det nedre sjikt
på tabell må spille i 5 div til neste år. Det
er ca 12 aktive spillere med på laget. Vi
benytter samme treningstid og bane som
damer 4 div. så til sammen er vi en grei
treningsgruppe. Laget deltok i NM for

2 div. Herrer:

Trener: Eirik Nydegger. Ved utgangen av
2015 lå vi sist på tabellen. Dette er ikke
helt der vi ønsker å være. Men mulig 3 div
er et mer riktig nivå for øyeblikket Dette
laget brukes også til å matche yngre
håpefulle spillere fra samarbeids klubben
Gneist.

4 div.herrer:

Oppmann: Trygve Larsen. I kretsserien for

Gutter 13 år:

Trener: Benedikte Gjeldsvik. Guttene
har på tross av sin korte karriere på
parketten vist i kamper at de har god
håndballforståelse. Disse guttene viser
stor iver og spilleglede både på trening og
i kamp. Laget ligger for øyeblikket midt på
tabellen. Spillergruppen består av ca 15
ivrige gutter

Gutter 10 - 11 år:

Trener: Benedikte Gjeldsvik.
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 talenter som viser ferdigheter som
gir oss god tro på fremtiden. Spiller
gruppen består av ca 16 gutter.

4.div.damer:

Trener: André Sæthre. Oppmann. Jane
Østgård. I kretsserien ligger laget på 2
plass i serien og ligger for øyeblikket på
opprykksplass til 3 divisjon. Opprykk til 3
div er en litt større utfordring for laget en
det vi ønsker, så vi har reservert oss mot
opprykk slik at det også til neste år og
blir spill i 4 div. Laget har godt oppmøte
på trening og kamper. Målet for laget er
å etablere seg i 4 div og være et tilbud til
de som har lyst til å spille aktivt håndball
på et greit utfordrende nivå. Spillerstallen
består av ca 12-15 spillere pr nå.

der de er på 1 plass i G 14 og på 1 plass
i G15 års klassen. Denne spillergruppen
skal i løpet av sommer /høst delta på en
del turneringer. Bl.a. skal de til Spania på
turnering.

veteraner i Stavanger i klassen G40, Og
gikk videre fra innledende runde og fikk en
kamp i videre spill.

Gutter 14/15 år:

Trener: Oddvar Jakobsen. Jan Kristoffer
og Siren. Guttene viser stor håndball
forståelse og er veldig trenings ivrig.
Dette igjen vises i plasseringene i serien

Jenter 10 - 11 år

delta i bl.a. Kongeparken håndball cup i
Stavanger fra 14-16 april.

Jenter/ gutter 8 år.

Trener: Eline Sunde Tveter. Foreningens
startet opp med nybegynnere i høst. Det
er i dag en gruppe på over 20 spillere.
Vi deltar med både jente og guttelag i
minihåndballserien. Barna koser seg og
trives stort med håndballen. Elin leder
barna i kamp og trening og gjør en flott
jobb.

Dommere:

Viking stiller med følgende dommere i
sesongen 2015/2016: Tom Pedersen.

Medlemssituasjonen:

Medlemssituasjonen har vært økende i
løpet av de siste årene. Vi har nå følgende
lag påmeldt i serie.
• Damer 1 div, Damer 4 div, Jenter 18,
Jenter 11, Jenter 10, Jenter 8-7
• Herrer 1 div. Herrer 2 div. Herrer 4 div.
Gutter 10, Gutter 11, Gutter 13, Gutter 14,
Gutter 15, Gutter 18.

Trener: Gunnar Grindheim. Laget har
trening 2 ganger i Ado Arena. Oppmøte
er godt og de er i dag 18 jenter innmeldt.
Lagene deltar i seriespillet og har vist en
flott utvikling i høst. Laget ledes på en
glimrende måte av Gunnar som bidrar på
en fantastisk måte.

Arrangementer:

Lagene G10-11, G13 og J10-11 skal i år

Hovedinntektene kommer fra dugnad,

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.

Økonomi:

kontingentandeler og arrangement. Vil
spesielt takke alle spillere og frivillige
som har gjort en stor dugnadsinnsats i
forbindelse vakthold på konsertene, og
til alle foreldre som har hjulpet til med
avvikling av arrangementene i forbindelse
med seriekamper.

Målsetting:

Målet er at damelaget og herrelaget
skal bli et stabilt 1.divsjonslag, samt at
vi opprettholder en god rekruttering i
klubben. 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.

Styre og utvalg
På avdelingens årsmøte 14. januar 2014 ble det valgt følgende styre og utvalg:
May-Lill Damm
Leder
Valgt for 2015
Bjart Are Hellen
Kasserer
Valgt for 2015-2016
Trygve Buanes
Styremedlem
Valgt for 2015-2016
Ylva Helle
Styremedlem
Valgt for 2015
Stig Mjelstad
Styremedlem
Valgt for 2015-2016
Vemund Hansen
Styremedlem
Valgt for 2015-2016
Petter Oen Sivertsen
Styremedlem
Ikke på valg, tidligere valgt for 2014-2015
Kartråd
Tor Sørevik
Leder
Valgt for 2015-2016
Jørgen Frønsdal
Medlem
Valgt for 2015-2016
Axel Ingvaldsen
Medlem
Valgt for 2015-2016
Jørn Torgersen
Medlem
Ikke på valg, tidligere valgt for 2014-2015
Martin Mikkelsen
Revisor
Valgt for 2015
Valgkomité
Trude Kyrkjebø
Leder
Valgt for 2015
Jan Harald H Pedersen Medlem
Valgt for 2015

Rankingvinnere 2015

For rekruttene har vi hatt egne o-tekniske treninger

ÅRSBERETNING ORIENTERINGSAVDELINGEN 2015
Medlemmer
Per 31.12.2015 hadde
orienteringsavdelingen 83
medlemmer.

Den sportslige virksomheten
Fra starten av 2015 ansatte vi
Göran Winblad som trener for
orienteringsavdelingen. Dette
har gitt et stort løft i treningstilbudet og -aktiviteten, spesielt
i ungdomsgruppen. Utenom
orienteringssesongen har vi
hatt treninger i/fra Vikinghallen
tirsdager og torsdager. På nesten
alle treningene har det vært et
o-teknisk element i tillegg til den
fysiske treningene. Vi har også hatt
o-tekniske treninger i skogen en del
lørdager. I orienteringssesongen
har vi deltatt flittig på både lokale og
større løp, og også hatt o-tekniske
treninger på torsdager. For rekruttene
har vi hatt egne o-tekniske treninger
på torsdager med Karianne Strømme
som hovedansvarlig. I o-sesongen
har vi hatt treningene i Åstveitskogen
og på Montana, mens i vinterhalvåret
har vi hatt ulike o-aktiviteter på
Rolland. De har også hatt tilbud
om å delta på fellestreningene i
Vikinghallen og nærløp.
Mange har løpt mange konkurranser
og også hevdet seg bra i løpet
av 2015-sesongen. Spesielt
gledelig er det å se at den store
treningsinnsatsen til ungdommene
har gitt en slik stor fremgang som
man kunne håpe på. Resultatlistene
fra lokale mesterskap og ranking
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viser at vi har samlet 15 KMmedaljer (5 gull) og 8 medaljer (4
gull) fra Vestlandsmesterskapet.
I kretsrankingen hadde vi 3
klassevinnere og ytterligere 5 blant
de tre beste i sin klasse.

Kretsmestre:
•
•
•

Mari Strømme Lid (sprint D13-15
og langdistanse D13-14)
Knut Kyrkjebø (mellomdistanse
og landistanse H15-16)
Mariann Schei (langdistanse
D40-)

Vestlandsmestre:
•
•
•
•
•
•
•

Mari Strømme Lid
(mellomdistanse D13-14)
Knut Kyrkjebø (mellomdistanse
H15-16)
Karianne Strømme
(mellomdistanse og langdistanse
D40-)
HOK-rankingvinnere:
Mari Strømme Lid (D13-14)
Knut Kyrkjebø (H15-16)
Karianne Strømme (D40-)

Av resultater i andre løp merker vi oss
først og fremst Hermann Kobbeltvedt
sin bronsemedalje i sprinten i
veteran-VM og Mari Strømme Lid sin
niendeplass i Blodslitet.

Arrangementer
I 2015 har vi arrangert:
•
Nattcupfinale på Rolland med
Bjart Are Hellen og Stig Mjelstad
som løpsledere og Vemund

•

•
•

Hansen som løypelegger
KM stafett i Åstveitskogen
med May-Lill Damm og Trude
Kyrkjebø som løpsledere og Jørn
Torgersen som løypelegger
Sprintcupfinale på Skansemyren
med Trygve Buanes som
løpsleder og løypelegger
Nattcup på Fløyen
med Vemund Hansen
som løpsleder og
Knut Kyrkjebø som
løypelegger.

Turorientering
Vi har arrangert turorientering
på Fløyen i 2015. Nedgangen
i turorienteringssalget har
fortsatt denne sesongen,
selv om potensialet burde
være stort. Her burde vi legge
inn en innsats, spesielt i
markedsføringen av tilbudet,
for å øke salget igjen.

Kartarbeid
To større kartprosjekter har
blitt fullført i år: Åstveitskogen
og Brushytten. Åstveitskogen
er et helt nytt kart der
grunnlaget er basert på
laserkoter. Brushytten er
en "never-ending-story".
Skumle stormer og en ivrig
dugnadsgjeng reviderer
terrenget kontinuerlig
og følgelig må kartet
hyppig oppdateres.
2015-oppdateringen er en
større revisjon ettersom

den også inkluderer overgang til
laserkoter. Begge prosjektene er
utført av Jørn Torgersen som har
gjort en kjempejobb.
Vi har også investert i ny A4-fargeskriver. Denne er i første omgang
tenkt brukt til mindre nærløp,

trening og bedriftsløp. Etter er
innkjøringsfase er tanken å søke
NOF-godkjenning. Med denne i
boks kan printeren brukes til kart
og løypetrykking for alle mulige
arrangementer. Printeren blir driftet
av Jørn Torgersen.

Dugnad
I år har vi arrangert Bergen
fjellmaraton med ca 900
påmeldte, her deltok
nesten alle i avdelingen.
Vi bidro også til Bergen
City Marathon der vi hadde
ansvar for rigging av
start- og målområdet, en
drikkestasjon samt vakter
langs et stykke av løypen.
Konserter på Koengen var
det også veldig bra oppmøte
på. I tillegg arrangerte vi
også i år et bedriftsløp på
vegne av DNB som dugnad.

Økonomi
Årets regnskap viser et
overskudd på 49000 etter
avskrivninger mot budsjettert
underskudd på kr 10 000.
Hovedårsaken til dette er
at dugnadsinntektene ble
høyere en forventet og
at vi har brukt mindre på
trener, samlinger og reiser
enn budsjettert, avdelings
likviditet er god.
For avdelingens regnskap
er det positivt at kartrådet
dekket kartutgifter i
forbindelse med våre løp
og treninger, samt betalte
kartavgift til kretsen for kart
brukt til bedriftsløp.

Eksterne verv
Lise Christensen har vært
kretsstyremedlem i 2015.

Utmerkelser og
representasjon
Trygve Buanes ble tildelt Ski
og Orienteringsrådets pokal for
årets beste sportslige prestasjon
etter gullmedalje i KM natt. Marie
Oen-Sivertsen ble tildelt Ski og
Orienteringsrådets skjold til yngre
utøvere for god sportslig fremgang
og gode resultater i sesongen, med
seier i HOK Ranking og med 1. plass
i KM lang.
Knut Kyrkjebø ble valgt ut til
å representere Hordaland
orienteringskrets i O-idol.

Sluttbetraktning
O-avdelingen har i løpet av 2015 hatt
stor aktivitet hvor både unge og eldre
Vikinger har gjort seg godt bemerket,
både inn- og utland. Vi har fått ny
trener, og dette har gjort at klubben
har fått et bredere treningstilbud, og
aktiviteten har gjerne derfor fått en
oppsving. Vi håper og tror at dette
vil gi økt resultat og gode resultater
i 2016. Vi tenker at etablering av et
sportslig utvalg vil være med på å
styrke resultatene fremover.

Bergen, februar 2016
Styret i o-avdelingen
May-Lill Damm, Bjart Are Hellen,
Trygve Buanes, Ylva Svanberg
Helle, Vemund Hansen, Stig
Mjelstad, Petter Oen Sivertsen
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Våre ungdomsledere
som arrangerte
idrettsleir for barn
i sommerferien.

Styret
Leder:
Bjørg Larsen
Økonomi:
Jannike Eriksen
Styremedlem:
Karl Fartein Løseth
Styremedlem:
Sigmund Lekve Høynes
Joggegruppen
Jostein Skodvin
Styret har hatt 4 møter.

vellykket arrangement med 15 lag
som stilte til start. En stafett med en
sosial ramme rundt.
T&IF Viking arrangerte for tredje
gang Idrettsskole på Skansemyren i
uke 32. Helge Sveindal Rosfjord var
ansvarlig for uken – dette som en
oppfølging etter at han tok Ung Leder
utdanning via Friidrettsforbundet.
Amalie, Elviira, Nina, Una, Alvin,
Halvard, Jon, Sindre, Sigmund og
Wilhelm var de andre unge ledere/
trenere på idrettsskolen. Helt
fantastisk innsats av alle de unge
lederne (se bilde på forsiden).

Årsberetning for friidrettsavdelingen 2015
MEDLEMMER

TRENERE OG TRENING

Medlemstallet er nå ca 70
medlemmer i Friidrettsavdelingen –
en liten nedgang. Medlemstallet på
25 medlemmer iJoggegruppen er
ganske stabilt.

Friidrettsavdelingen har tilbud om
felles treninger 3-4 ganger i uken.
På tirsdagene har vi vært så mange
at vi må dele gruppen på 3 trenere.
Bjørg Larsen har hatt hovedansvaret

for treningen. Atle Aaltvedt trener
de eldste 1 gang i uken og Per
Tharaldsen trener de yngste 1 gang
i uken. Karoline Tharaldsen, Amalie
Farestvedt, Una Røgelstad og
Sigmund Høynes Lekve har alle tatt
trener 1 kurs i høst og
skal ha sin praksis i 2017.
De har alle tatt treninger
innimellom – det samme
har Helge Sveindal
Rosfjord og Nina
Sommerfelt-Pettersen.
Så på trenersiden ser det
ganske bra ut nå.

DELTAKELSE OG
RESULTATER
Vi har deltatt på en
del stevner i år, og
i mange øvelser. Vi
begynte innendørs
i Leikvanghallen
med Norna-lekene

Friidrettsgjengen
samlet til treningsleir
på hytten på Mjølfjell
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og Pingvinlekene. Helge
Sveindal Rosfjord deltok i
Ungdomsmesterskapet og ble nr 7 i
finalen på 60m. Det var stafettløping
i med Fristafetten (se bildet) og i vår
egen Vikingstafetten. På bane har vi
deltatt i Karabinlekene, Framolekene,
Gneistspelen, Bergenslekene og
åpningsstevne på Kuventræ.

Tirsdag 18. august arrangerte vi
Vikinglekene på Skansemyren. Et
gratis arrangement for barn frå 6-10
år. Dette var et stevne hvor alle kunne
prøve forskjellige øvelser og fikk
resultater påskrevet med en gang.
Arrangementet var Nina og Sigmund
sin ”eksamen” som Ung Leder.

DUGNADER
Vi var med på Bergen City Marathon
– T&IF sitt eget arrangement. Vi var
vakter og sto på drikkestasjon – både
store og små. Friidrettsavdelingen
arrangerer Vikingstafetten for barn og
ungdom. Her var det mange foresatt
som hjalp til. Mange har også vært
vakter på stor-konsertene i Bergen.
De fra 14-19 år var trenere/ledere på
Idrettsskolen og på Vikingstevnet.

ØKONOMI
Det ble et lite underskudd for 2015
sett isolert sett. Vi er helt avhengig av
inntektene fra dugnadsarbeid under
Bergen City Marathon og konsertene
på Koengen.
  

SLUTTBETRAKTNING

Et positivt år for Friidretten med
mange gode resultater.

Guttene rykket opp fra 2. til 1. divisjon
og ble nr 3 i 1. divisjon – bare 450
poeng fra opprykk til Elitedivisjon.
Jentene rykket også opp fra 2. til 1.
divisjon og ble nr 5 i 1. divisjon.

UNG LEDER
Nina Sommerfelt-Pettersen
og Sigmund Høynes Lekve
har gjennomført Ung Leder
utdanning. Dette er et tiltak som
Friidrettsforbundet har hatt i flere år.

HYTTETUR
Vi har vært to ganger på Sagatun på
Mjølfjell. En vintertur og en høsttur.

EGNE ARRANGEMENT
Vi arrangerte Vikingstafetten for 10.
gang tirsdag 21. april. Var et veldig

Våre flotte ungdomsledere, Sigmund Høynes Lekve og
Nina Sommerfelt-Pettersen
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T.& IF. VIKINGS REPRESENTANTSKAP

ÅRSBERETNING FOR EIENDOMMENE FOR 2015
Representantskapets styre har etter
årsmøtet 23. februar 2015, hatt
følgende sammensetning:
Ordfører

Per Bjørkhaug

Økonom

Bjørn Strømme

Styremedlem/Sekretær

Gerd Knudsen

Styremedlem

Haldis Nagell-Dahl

Leder hovedstyret

Kjell Lund

Leder husstyret Vikinghallen Jakob Nygaard

Leder hytten Sagatun

Bjart Are Hellen

Leder hytten Vareggen

Egill Knudsen

Valgkomite

Per A. Andresen
Karin Tollefsen

Styret har i 2015 kun hatt ett
styremøte, men flere av styrets
medlemmer har vært involvert i
arbeidet med å planlegge et nytt
varmepumpeanlegg for Vikinghallen.
I denne gruppen har det vært avholdt
fire komitemøter. I tilegg har Per
Bjørkhaug vært innkalt til, og deltatt
i de fleste styremøter i foreningens
hovedstyre. Det har vært et positivt
samarbeid innad i styret, og mellom
styret og administrasjonen..

Vedr. eiendommene:
Årsberetning for Vikinghallen 2015
Husstyret har i 2015 hatt følgende
sammensetning:

C. Driftskostnader 2015
Her må en vise til Hallens
årsregnskap for 2015.
D. Budsjett 2016
Dette blir lagt frem på foreningens
årsmøte.

Bergen, 29.1. 2015
For styret i Vikinghallen
Jakob Nygaard - leder

Hytten på Vareggen.
Hyttestyret har i perioden 1/1-31/12
2015 bestått av:
Hyttesjef:

Egill Knudsen

Kasserer:

Øivind Øvrebotten

Styremedlemmer:

Per Bjørkhaug

Vi tar sikte på å få dette gjort ut på
våren. Det gjenstår også fortsatt å
montere lysanlegg i 2. etasje samt
gang og vaskerom.
Med de arbeider som er gjort de
siste årene, er hytten i en slik
stand at den godt kan benyttes til
helgesamlinger med overnatting.
Langrennsavdelingen har også i år
hatt en vellykket helgesamling for
eldste gruppe gutter/jenter i høst,
med barmarkstrening og hyttekos.
Alle avdelinger oppfordres til å
benytte hytten til slike samlinger.
Hytten har også vært leiet ut en helg
til en gruppe studenter.
Ellers ser vi at det går med en god
del ved, og vi oppfordrer hyttevaktene
til bare å fyre opp i styrerom/kjøkken
på dager med dårlig vær og få
besøkende.

Terje Knudsen

Besøkstatistikken:

Jakob Nygaard

Kari Bjørkhaug Trones

1.1 - 31.12.07:

731 besøkende

Styremedlemmer:

Leon Fauske, Gunnar
Knudsen og Per M. Aase
Andresen

Christian Ravnå

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

A. Utredningsarbeid
Varmegruppen som har hatt følgende
sammensetning: Per Bjørkhaug
(leder), Trygve Larsen, Per M. Aase
Andresen, Jakob Nygaard og TIF
Vikings leder Kjell Lund har arbeidet
videre med utredning av Hallens
varmeanlegg og er kommet nærmere
en fullverdig beskrivelse av denne.
Når denne er klar, blir noen firma
invitert til å gi anbud og deretter
må en arbeide med finansiering av
kostnadene.

VIKINGBLADET

Den viktigste aktiviteten på «Eggen»
er hyttevaktordningen. Denne har
også i 2015 fungert veldig bra. 700
gjester har vært innom og skrevet
seg i hytteboken. Vi antar at minst
like mange har stoppet og rastet ved
hytten, uten å gå inn. Året har vært
preget av mye dårlig vær, og dette
viser igjen på besøkstallene.
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 oppvarmet
hytte.
Den tradisjonelle juletrefesten måtte
i år dessverre avlyses, da været den
aktuelle søndagen var svært dårlig
med kuling, regn og tåke..
Det har bare vært utført mindre
dugnadsarbeid på hytten dette året.
Men nye vinduer til vestfasaden er
innkjøpt og fløyet inn med helikopter,
sammen med ca. 30 sekker ved. Det
dårlige været må ta skylden for at
vinduene ikke har blitt montert enda.

Vikinghallen

Hyttestyret takker
Tom Pedersen for at
han 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.

Det er ellers registrert at en av
høstens stormer har tatt godt i hytten.
Det ble for første gang registrert snø
inne i kroken mot nordvest i 1.etg, i
tillegg til på loftet. Bardunen i dette
hjørnet står også ekstra stramt, men
den har holdt.

Leder:

Styret har siden forrige årsmøte
hatt to styremøter og i tillegg har
noen av medlemmene deltatt på
møter i «Varmegruppen». Leder
har jevnlig kontakt med daglig leder
og deltatt på representantskapets
møter. På møtene har vedlikehold
og nyanskaffelser for Hallen blitt
diskutert og prioriteringslister satt
opp. Dette har resultert i at følgende
arbeid og vedlikehold er utført i 2015:
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B. Vedlikehold
Det er stor aktivitet i Hallen og det
er ikke til å unngå at store og små
skader oppstår på bakgrunn av dette.
En prøver å reparere disse snarest.
Noen vegger og felt har fått påført
maling. Apparatrommet i kjelleren
er utvidet ved at veggen bakerst er
fjernet og dermed gitt større areal for
de trenende.

Sagatun

Styret vil takke alle som gjør en god
jobb ved å holde hytten åpen de
fleste søndager i året.

Bergen 29.01.2016. For hyttestyret,
Egill Knudsen Leder

Årsberetning for ”Sagatun”
Mjølfjell 2015.
Styret:
Bjart Are Hellen

leder og kasserer

Trond Nymark

medlem –
vedlikeholdsansvarlig

Anders Søyland

medlem

Roger Gjelsvik

medlem

Thomas Eldholm

medlem

Rune Pinås

medlem

Fast arbeidsoppgave for styre, men

ikke valgt styremedlem:
Tom Pedersen,
bestillingsansvarlig
Utleien ligger litt under
målsetningen, og vi
har et lite økonomisk
underskudd, trass i lave
kostnader til ordinært
vedlikehold. For å
kunne opprettholde
standarden på
hytten i framtiden
må utleie økes. En
ny og oversiktlig
kalender som viser
når hytten er opptatt/
ledig er på plass på
hyttens hjemmesider,
forhåpentlig vil dette
være med på å bedre
belegget på hytten.

Vareggen

Noen saker som
er arbeidet med i
løpet av 2015
Etter at taket har vært
et sammenhengende
problem siden det
ble lagt, har vi nå
endelig fått skiftet
taket på hovedhytten.
Arbeidet ble utført av
Blikkenslaget Øen
i oktober 2015, vår
mann i styret Thomas
Eldholm ledet og
utførte det meste av
arbeidet. Det nye
takdekke er bygget
opp av kryssfiner
med et belegg av
typen Sarnafil. Det er
meningen at snøen
skal skli av relativt
hyppig, så langt ser
dette ut til å fungere
utmerket. Det nye taket
ble finansiert gjennom
hovedforeningen.
Hele hytten ble malt i
forbindelse med Ski- og
Orienteringsrådet sin
høsttur til hytten høsten
2015, den gjengen er
helt fantastisk, vi er

svært takknemlig for det arbeidet de
gjør for hytten.
Vi jobber nå med en avtale opp mot
Jernbaneverket som ønsker å benytte
veien i forbindelse med utbedring av
jernbanebroen over Ljosangrøvene
like ovenfor Vikinghytten. Det
arbeides også med en eventuell
avtale med enkelte hyttenaboer som
ønsker å få tilgang til Sagatunbakken.
Generelt vedlikehold.
Styret har fulgt opp en relativt
omfattende vedlikeholdsliste. Det ble
avholdt en egen dugnad for dette
høsten 2015 samt at 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 vedlikeholdslisten, slik at en til
en hver tid har kontroll på hva som er
utført.
De store snømengdene som kom
vinteren 2015 gjorde det nødvendig å
måke taket på hytten, dette ble utført
på dugnad av hyttestyret, men også
friidrettsavdelingen og o-avdelingen
tok et tak for å få dette gjort.
Annet
Hyttestyret håper at brukerne tar
godt vare på hytten, så vi kan holde
kostnadene så lave som mulig, dette
vil igjen vise seg på utleieprisene. Vi
har i løpet av 2015 fått på plass en
ny brukerinstruks for hytten og håper
det skal lette informasjonstilgangen
for brukeren og tydeliggjøre de
forventninger vi som utleiere har til
brukeren.
Alle hytter på Voss har de siste årene
fått egne adresser, Sagatun har
adressen: Kleivavegen 306, 5706
Voss
Hytten trenger etter hvert en skikkelig
nedvask, og styret ønsker gjerne
hjelp til denne oppgaven. Det er også
behov for å slipe og lakke gulvet i
stuen.

Bergen, 25.01.2016
Styret for Sagatun
Bjart Are Hellen, Trond Nymark,
Anders Søyland, Roger Gjelsvik,
Thomas Eldholm, Rune Pinås.
Bergen 29. januar 2016
For representantskapets styre
Per Bjørkhaug, Jakob Nygaard,
Egill Knudsen, Bjart Are Hellen,
Christian Ravnå, Bjørn Strømme,
Gerd Knudsen, Haldis Nagell-Dahl
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Årsmelding Skiavdelingen for 2015.
September, 2015 hadde vi treningssamling på Sagatun
på Mjølfjell for alle; løpeturer på fjellet og i myren, og god
stemning. I desember 2015 hadde vi skisamling i Herresåsen
på Voss der det er laget til et flott anlegg, med utleiehus med
44 sengeplasser. Flotte forhold og alle fikk gått mye på ski
veiledet av gode trenere (Ørjan, Eirik, Anders R, Nels og
Anna). Imponerende deltakelse, med nærmere 60 personer
til middag de to siste dagene. Vi har allerede bestilt huset til
samling i desember-16!
Fjellveiløpet ble arrangert siste tirsdag i august. Også i 2015
var det litt skuffende deltakelse og muligens avsluttes dette
arrangementet. Ellers har avdelingens medlemmer vært
flinke til å stille på konsertdugnader, og mange bidrog på
Bergen City Maraton.
Styret
Tor Rune Lade
Aslak Gundersen
Hilde G. Gjelsvik

Skiavdelingen sin aktivitet er høyest i vinterhalvåret. Derfor
har vi tradisjon for å ha årsmøte med valg av nytt styre i
juni, like før sommerferien. Styret har siden juni-15 bestått
av Christian Sætersdal (leder), Torgils Lægreid (kasserer),
Anders Søyland, Ragnar Aasgaard, Nina Næsheim, Hege
Alfstad og Thomas Bucher- Johannesen.
Skiforholdene vinteren 2015 var brukbare, men vinteren
var preget av mye vær. Uværet «Nina», gjorde skade på
linjenettet i lysløypene på Fløyen, Totland og Frotveit, og
kun nettet på Frotveit ble reparert ila vinteren. Tungt snøfall
noen uker senere førte til rotvelt flere steder bl a i løypene
på Totland, men dette ble ryddet opp. Vikingrennet kom på
terminlisten tidlig i januar 2015, og «kolliderte» dessverre
med «Nina». Rennet skulle arrangeres i Herresåsen på
Voss, men måtte dessverre avlyses på morgenkvisten pga
uforsvarlige vindforhold, både i løypen og på veiene.
Miljøet i skigruppen er veldig godt, det er mange løpere som
blir værende i idretten, og alle løperne våre har god fremgang.
Hovedlandsrennet for 15 og 16 åringer ble arrangert i Stokke
i Vestfold. Mange gode prestasjoner som toppet seg med at
Anniken Ravnå for andre år på rad gikk videre fra prologen
i sprintrennet, denne gang i klassisk teknikk. Herrelaget
med Einar Moxnes, Sturla Lie og Eirik Finne gjorde det igjen
bra på NM stafett, og var et av Hordalands beste lag. Alle
3 har hevdet seg bra på nasjonale renn som Norgescup og
Skandinavisk cup. Eirik deltar også i skiskyting. Seniorene
har base på Lillehammer og Meråker, men Ørjan Olsen er
fremdeles ansvarlig trener for guttene, og alle representerer
Viking på en flott måte.
Etter påske og fram mot sommeren fortsatte det med
barmarkstrening fra Skansemyren, og etter sommerenstartet treningen opp igjen hver mandag, og rulleskitrening
hver onsdag. I tillegg har de som er eldre enn 12 år
trent barmarkstrening om torsdagene. Treningene fra
Skansemyren foregår på og rundt Skansemyren og Fløyenområdet. Etter høstferien ble mandagstreningen flyttet 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-15 har vært veldig
god, stort sett har det vært over 20 barn og ungdommer på
rulleski om onsdagene, og det er en gledelig utvikling.
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Leder
Medlem
Økonomi

Årsrapport for taekwondo 2015
Medlemmer
Det har i 2015 vært en økning i antall medlemmer og vi er nå ca.
70 medlemmer.

Aktiviteter:

I høst arrangerte vi 3 terrengløp i lysløypen på Fløyen i
september, oktober og november. Dette har nå nærmest
blitt tradisjon. Det var god deltakelse av avdelingens
medlemmer. Medlemmer fra de andre avdelingene er
velkommen til å delta på disse løpene til høsten, og løpene
annonseres via mail og hjemmesiden.
Lysløypen på Fløyen er ganske godt grunnpreparert.
Kommunen jobbet en del med nedre sløyfe i høst og la blant
annet duk og masse der løypen kommer ut i Halfdan Griegs
vei, og ved øverste punkt i nedre sløyfe.
Medlemstallet i skiavdelingen har stabilisert seg på et
brukbart antall, og i aldersgruppen 7-18 år er det nå vanligvis
rundt 30-40 barn og unge på trening. Høsten 2015 har Anna,
Anders, Nels og Ørjan vært trenere. Ved årsskiftet var vi ca
85 registrerte medlemmer i skiavdelingen.
Økonomien i avdelingen er god og under kontroll. Vi hadde
god deltakelse på renn også i 2015, og dermed ganske høye
utgifter til startkontingent.

Christian Sætersdal, leder, 24/2-16

To ganger i året, før sommerferie og før jul, gjennomføres det
graderingstest for utøverne. Å trene til disse graderingene er
hovedaktiviteten til de fleste for å kunne bestå graderingen og få
opprykk til neste beltegrad.
I tillegg er det nå flere utøvere som trener kamptrening. Dette
har vært en økende gruppe, noe vi ser igjen ved at flere deltar
på konkurranser. Stevneaktiviteten i Bergen har i 2015 dessverre
vært svært lav. Viking vil engasjere seg for å sørge for at våre
utøvere får et ordentlig konkurransetilbud i 2016. En del av
utfordringen er å skaffe dommere. Viking har derfor i 2015 hatt
flere av våre eldste utøvere på dommerkurs. Når det gjelder
aktiviteten er den svært høy. Vi har i 2015 5 utøvere som deltar
på nasjonalt nivå- 2 av disse deltar på internasjonalt nivå.
Karoline Gjelsvik kvalifiserte seg i 2015 til Junior-EM som fant
sted i Latvia. Dessverre måtte hun trekke seg fra konkurransen
pga. skade. Silje Pettersen er ny i Viking. Hun meldte seg inn i
foreningen på forsommeren og har vært et svært positivt tilskudd
på klubben. Som Karoline er hun elev på toppidrettslinjen på
Tertnes, og trener for å hevde seg internasjonalt. Det at vi har 2
jenter sammen betyr mye for miljøet, og gjør at treningsinnsatsen
blir om mulig enda større. Bak disse 2 er det Martin Svenson
Jakobsen, Ulrik Gundersen og Jakob Gundersen som er mest
aktiv. Alle 5 deltar på stevner rundt om i Norge og hevder seg
svært godt. Når vi ser den treningsinnsatsen vårt kamp lag legger
ned, er det med stor tro på at vi kan få flere som hevder seg
internasjonalt i fremtiden.

Trenere:
Ansvarlig får å legge opp trening og organisere samlinger og
stevner er Cotral Falco. Hun får god hjelp av Vilde Myklebust i
tillegg til de eldste utøverne. Stian Lampe var trener på våren

men har tatt en liten pause i høst, men vi regner med han er
tilbake i 2016. Kvaliteten på treningen er svært høy. Dette ser vi
både i de resultatene vi oppnår, men og i at vi stadig blir flere og
de som er her trives. Dette er svært viktig og styret vil takke våre
trenere med Coral i spissen for en svært god jobb i 2015.

Stevner:
Utøvere i avdelingen har deltatt på følgende stevner.
Nasjonalt:
Norges cup April:
Norges-cup oktober:
Norgesmesterskap

Internajsonalt:
Turkis hopen
Latvia open
Spansk open
Copenhagen Open
- 1 plass Karoline Gjelsvik
- 1 plass Silje Pettersen
EM junior

Samlinger:
Karoline Gjelsvik og Silje Pettersen har vært uttatt og deltatt på
3 samlinger i regi av Kampsportsforbundet. Karoline Gjelsvik,
Silje Pettersen, Are Standnes, Martin Svendsen deltok på Team
Vikings samling i Ulvik u juni. Karoline Gjelsvik og Silje Pettersen
har i tillegg deltatt på 3 Team Viking samling i spania

Arrangement:
I tillegg til stevnetreninger hver lørdag i Vikinghallen har der vært
arrangert avslutning for alle til sommer og grøtfest for utøvere og
foreldre til jul.

Økonomi / dugnad
Avdelingen har gjenom dugnad opparbeidet seg en egenkapital
på ca 70.000,-. Dette brukes til fellestiltak og deltakelse på stevner
utenfor Bergen. I 2015 deltok avdelingen på dugnad ifm Bergen
City Marathon og vakter ifm konserter på Koengen.

Styret, Tor Rune Lade, Aslak Gundersen og Hilde Gjelsvik
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Årsberetning for gangavdelingen 2015
Representasjon
Veteranutvalget
Norges
Friidrettsforbund

Jan Rolstad

Hordaland
Friidrettskrets
Dommerutvalg

Petter Fjeldstad

TIF Viking
Hovedstyret

Kjell Lund
Formann
Halldis N Dahl
Mosjonsansvarlig

Dommeroppgaver
i regi av Norges
Friidrettsforbund
NM Veteran
innendørs, Leikvang

Harald Nymark

NM Veteran
landevei, Kismul

Nina Solvår
Sælen
Jan Rolstad
Kjell Lund
Petter Fjeldstad

NM Senior landevei,
Bergen

Harald Nymark
Sølvi Furnes
Pettersen

NM Bane Veteraner,
Husnes

Sidsel Rolstad

Dugnad og egne
arrangementer
Vi har i 2015 jobbet dugnad på
Fjordkraft Bergen City Maraton,
i tillegg til at vi har vært
representert på de aller fleste
konsertene. Vi har for tredje året
på rad deltatt på varetelling hos
Rema 1000 Nattland.
Jentegangen er som tidligere
år avdelingens største
inntektskilde. Den gikk i 2015
av stabelen 12 mai. Styret
setter pris på de som år etter år
hjelper til og gjør Jentegangen
til et flott arrangement.
Dessuten har vi arrangert
Vestlandsmesterskapet,
Storetveitmarsjen,
Skansemyrssprinten,
klubbmesterskapet og sist,
men ikke minst NM senior
landevei. Dette mesterskapet
arrangerte vi ved Ado Arena.
Det kom deltakere fra de fleste
deler av landet fra Tromsø i
nord til Tønsberg i sør. Dette
kunne vi definitivt ikke klart
uten alle som jobbet dugnad
den helgen. Vi hadde bankett
og premieutdeling for dag 1 på
hjørneværelset.
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Økonomi

Jentegangen ga oss som tidligere
år den aller største inntekten i 2015.
Utenom det har vi også fått inntekt
fra dugnad på konserter, Fjordkraft
Bergen City Maraton og varetelling.
Dette gjør at vi har en tilfredsstillende
økonomi i gangavdelingen.

Turmarsjgruppen

Rapport fra turmarsgruppen. Vi har
avholdt følgende marsjer i året som er
gått. Vårmarsjen- Sommertrimmen og
Høstvandring. Så har Arthur stått for
Strandebarm-marsjen, en meget fin
marsj. Videre har vi hatt Sommerserie
med 9 marsjer og vinterserie med
8 marsjer. Så må jeg få nevne vår
stolthet. Bergen byvandring. Dette
er en selvbetjent marsj, med start og
mål fra Bergen jernbanest. Den er
på to distanser. 5 km og 11km. det
koster kr. 20 pr. start. Vi har hatt 371
deltakere siste året. Det viser seg
at det har vært en nedgang på alle
våre marsjer, men vi er optimister
og kry for at vi har et slikt fint tilbud.
Den er blitt kjent både i Norge og i
utlandet. Vi trives med å få jobbe med
noe vi liker, og vi tar gjenvalg. Noe
av årsaken til at en del ikke har møtt
opp på våre marsjer, kan være at de
synes det er noe kronglete for de som
ikke har bil. Beste hilsen fra Rolf.

Trening

Trenere for sesongen har vært Roger
Gjelsvik, Syver Andersen Morvik og
Nina Solvår Sælen (fra september).
Roger og Syver har vært i teamet
rundt Joakim Sælen, mens Nina har
tatt seg av Arild og Petter. Syver har
fulgt Joakim tett på både treninger,
samlinger og i konkurranser. Harald
Nymark har hatt ansvar tekniske
treningen med Joakim.
Fra oktober til påske trener man med
utgangspunkt fra Vikinghallen, først
ute og så inne i hallen. Etter påske og
frem til klubbmesterskapet trener man
på Skansemyren og så blir det noen
turer på Sandviksfjellet.
I år har deler av avdelingen vært på
treningssamling på La Manga, mens
Joakim og Syver var i Torrevieja.

Sammendrag av sesongen

Joakim har i 2015 tatt gull på NM
senior innendørs, NM junior i Byrkjelo
og han klarte en fin 5. plass på
20000m bane i Bedford i England.

STYRET
Leder/Sekretær:
Petter Fjeldstad
Nestleder:
Nina Solvår Sælen
Kasserer/Medlem:
Nina Gunnarschjå
Medlem:
Syver Andersen Morvik
Kontrollkomité:
Jan Rolstad
I 2015 har vi avholdt 6 styremøter og 1 facebookmøte
STEVNEKOMITÈ
Kjell Lund
TURMARSJUTVALG
Arthur Lillefosse
I.V.V
Rolf Jenssen
Kjell Lund
VALGKOMITÈ
Nina Gunnarschjå
Han har trappet enda mer ned på
jobben sin som tømrer for å satse
maksimalt på trening. Dette står det
respekt av.
Arild er meget pliktoppfyllende til
å komme på trening. Han startet
sesongen med å få tredje plass i
UM innendørs i Ulsteinvik. Han har
vært litt opp og ned tidsmessig i år,
men viste en formidabel fremgang
med å sitte ny pers på 3000m på
klubbmesterskapet. Vi håper på at
denne rekorden blir senket ytterligere
i 2016.
Petter skadet seg på skansemyrsprinten og har hatt en sesong
som har vært preget av det. Han
kvalifiserte seg i 2015 for NM
innendørs nå om ikke så lenge. Dette
gleder oss stort. Nå er det bare å gi
gass og så satser vi på at 2016 er
året du slår til for fullt.
Syver har vært med å gå noen
stevner i år. Blant annet klubbmesterskapet og Storetveitmarsjen samt at
han deltok på 10km i NM. Syver gjør
også en fantastisk jobb med Joakim.
Han er med han på treninger flere
ganger i uken og er med han på
konkurranser og treningssamlinger.
Så har vi veteranene våre. De er høyt
og lavt og går stevner både i inn og
utland med TIF Viking på brystet.
Både Halldis, Jan og Arvid har tatt
NM-gull i veteranklassen, mens Arvid
tok også VM-gull i Lyon. En meget
god prestasjon. Gratulerer til dem
alle.
De er også flinke til å være med på
dugnader noe vi i styret setter stor
pris på. Kanskje vi til og med kan få
se de på fellestreninger til neste år?

Til slutt vil vi takke alle som velvillig
har stilt opp både tidlig og sent for å
hjelpe oss på dugnader og vært med
å arrangere stevner. En stor takk til
dommerne våre som stilte opp slik at
stevnene kan bli gjennomført.
Sist, men ikke minst må vi takke
administrasjonen for godt samarbeid.

Resultater

NM senior innendørs, Steinkjer
Herrer
5000m
Joakim Sælen
UM innendørs, Ultsteinvik
Gutter 18/19 1500m
Arild Nielsen
EM innendørs, Torun, Polen
D 70-74
3000m
Halldis N Dahl
D 70-74
5km
Halldis N Dahl
M 65-69
3000m
Jan Rolstad
M 65-69
5km
Jan Rolstad
M 70-74
3000m
Arvid Bjørsvik
M 70-74
5km
Arvid Bjørsvik
M 70-74
5km lag
Arvid Bjørsvik
NM innendørs Veteran, Bergen
M 65-69
3000m
Jan Rolstad
M 70-74
3000m
Arvid Bjørsvik
D 70-74
3000m
Halldis N Dahl
IAAF race walking challenge, Lugano
Herrer
20km
Joakim Sælen
European cup, Murcia
Herrer
20km
Joakim Sælen
NM Veteran langdistanse, Bergen
D 70-74
10km
Halldis N Dahl
H 70-74
20km
Arvid Bjørsvik
British Grand Prix of race walking, Bedford
U-23
20000m
Joakim Sælen
NM landevei, Bergen
Dag 1
Herrer
20km
Joakim Sælen
Dag 2
Herrer
10km
Joakim Sælen
Herrer
10km
Syver A
Morvik
Herrer
10km
Arvid Bjørsvik
Herrer
10km
Jan Rolstad
Hovedmesterskapet veteran, Finnsnes
M 65-69
5000m
Jan Rolstad
Hovedmesterskapet senior, Haugesund
Herrer
5000m
Joakim Sælen
NM junior, Byrkjelo
M22
5000m
Joakim Sælen
EM langdistanse veteran, Grossetto, Italia
H 70-74
10km
Arvid Bjørsvik
H 70-74
30km
Arvid Bjørsvik
VM veteran, Lyon, Frankrike
D 70-74
5000m
Halldis N Dahl
D 70-74
10km
Halldis N Dahl
H 65-69
5000m
Jan Rolstad
H 65-69
10km
Jan Rolstad
H 70-74
10km
Arvid Bjørsvik
H 70-74
20km
Arvid Bjørsvik

DREGGEN

Nr 1
Nr 3
Nr 4
Nr 4
Nr 8
Nr 12
Nr 5
Nr 6
Nr 2
Nr 2
Nr 2
Nr 1
Nr 23

Hollendergaten 2 - Tlf 55544920

Halvdan L. Solberg A/S

DQ
Nr 1
Nr 1
Nr 5
Nr 2
Nr 3
Nr 7
Nr 8
Nr 9
Nr 1
Nr 4
Nr 1
Nr 6
DNF
Nr 5
Nr 6
DNF
Nr 31
Nr 1
DNF

Styret 15.02.2016
Petter Fjeldstad - Leder/sekretær,
Nina Solvår Sælen - Nestleder, Nina
Gunnarschjå - Kasserer/medlem,
Syver Andersen Morvik - Medlem
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Returadresse:
Vikinghallen
Ø. Dreggsalm. 7
5003 BERGEN

Den følelsen - når målet er nådd!

Bli med på løpsfesten, meld deg på Fjorkraft Bergen City Marathon 30. april 2016
Påmelding: www.bergencitymarathon.no

