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Lederen har ordet

Ja, da er et nytt år lagt til i foreningens 124 års lange historie.
Det har vært en fornøyelse å være leder av Turn- og
Idrettsforeningen Viking.

Arbeidsutvalget :
Leder

Kjell Lund

Nestleder

Jostein Skodvin

Vi er under en rivende utvikling, og foreningen er igjen på vei til nye høyder. Jeg
oppdager dette ved den god stemning, gode miljøer i Vikinghallen, på kamper, på
stevner og blant alle våre medlemmer i alle aldre. Vi er nå rundt 3000 medlemmer
og aktiviteten er stor og dette krever god styring.

Økonom/regnskap

Jan Rognaldsen

Konkurranseidrettsansvarlig

Karianne Strømme

Barneidrettsansvarlig

Kari Bjørkhaug Trones

Mosjonsidrettsansvarlig

Arild Solend

Vår administrasjon er liten og dyktig til å tilpasse seg etter hva foreningen kan ha
av utfordringer innen mosjon og andre aktiviteter. Eksempler på dette er Crossfit
Challenge, da hele Nyborg Volleyball kom inn i foreningen og turnavdelingens
sportsdrilltropp.
Det har vært mange gode sportslige resultater og ikke minst stor deltagelse i våre
arrangementer. Det er klart at disse arrangementene bidrar sterkt til vår utvikling.

Styremedlem

Haldis N. Dahl

Styremedlem

Benedikte Gjelsvik

Jeg er meget opptatt av all den dugnadsinnsatsen som legges ned i foreningen.
Denne innsatsen kan ikke verdsettes nok, men takk til dere som stiller opp for å
ivareta våre eiendommer, dugnader og aktiviteter. Vil også takke for den støtten
vi får fra våre sponsorer. Tusen takk til dere alle, for dere hjelper oss å bygge den
foreningen vi har i dag.

Lovkomitè
Leder
Medlemmer

Bjørg Knudsen
Axel Ingvalsen

Ordensråd
Leder

Bjørg Haugland
Svein Anders Dahl
John Einar Thorsheim

Medlemmer

Mvh Kjell Lund, Leder TIF Viking

Per Aase Andresen

Kjell Lund
Hilde G. Gjelsvik
Britt H. Stegen

JENTEGANGEN 2017
20-årsjubileum
TIRSDAG 9. MAI - Fjellveien, Bergen
Start: Mulebanen. Målgang: Zachariasbryggen
Fellesstart kl. 19.00. Distanse 6 km.
Startkontingent kr. 170,- Etteranmelding (fra 3/5) kr. 210,-

Medlemsbladkomitè
Arne Jacobsen
Petter Fjeldstad
Revisorer
Bjørn Erik Refsnes
Kontrollkomitè
Aslak Gundersen

Ta med deg venninner, kollegaer, døtre, mødre, bestemødre, tanter og kusiner på JENTEGANGEN:

• Morsomt & sosialt • Artige kostymer • Godt for kropp & sjel • Deltakerpremier til alle

Arrangør: TIF Viking

Påmelding: www.tifviking.no

Gunnar Knudsen
Valgkomitè
Medlem

Christian Ravnå

Turn og idrettsforeningen Viking har ved
utgangen av året totalt 3127 (2900) 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 6 heltidsansatte. 1 daglig leder, 2
fysioterapeuter, arrangement og markedsansvarlig og 1
medarbeider med ansvar for resepsjon og treningssenter. I
tillegg har foreningen ansatt økonom og til en hver tid ca 66
instruktører/resepsjonister som mottar lønn.
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.
Arbeidsutvalget har i 2016 avholdt totalt 4 møter.
Arbeidsutvalget har i tillegg gjennomført 4 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 2016.

DAGLIG LEDER:
Roger Gjelsvik
Tlf. 48 29 81 35, roger@tifviking.no
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Barne- og ungdomsaktivitet i foreningen

Konkurranseidrett

Likestilling

Foreningens barne- og ungdomsaktivitet kan deles i 3:
Avdelingsaktivitet, idrettskole/fritidsbasen og Ung Viking.
Aktiviteten i avdelingene er stor. Håndball er den avdelingen
som de siste årene har opplevd størst økning. I dag har vi over
20 lag påmeldt i seriesystemet, og begrensingene i forhold til
å bli enda flere er treningstid. Å få plass i kommunale haller
er svært vanskelig og Vikinghallen er dessverre for liten
for andre enn de yngste. Håndballavdelingen feiret også i
år 75 år. Jubileet ble markert på forskjellige måter, og det
var spesielt kjekt å se alle de gamle bildene som ble lagt ut
på nettet. I avdelingene ski, friidrett, orientering, taekwondo
og gang har der vært lite endringer i aktiviteten i år. Men i
volleyball og turn har der skjedd ting. På juleoppvisningen
før jul skapte det stor entusiasme da vi kunne presentere
vårt nye parti troppsdrill. Turnavdelingen har i høst blitt
utvidet med en ny gruppe. De viste seg frem for første gang
i Vikinghallen på juleoppvisningen og mange ble imponert
over det de viste frem. Foreningen er svært glad for å se
at det igjen er fart i turnavdelingen og håper dette kan
være starten på en ny giv for avdelingen. I volleyball har
det og skjedd radikale endringer. På årsmøtet i 2016 ble det

Team Viking har og i 2016 bidratt til å legge til rette for at
våre beste utøvere og lag kan satse på en måte som øker
muligheten til å prestere. Nytt for 2016 er selvfølgelig
volleyball. Med elitelag både for herrer og damer har
aktiviteten vært stor både med reiser og trening. Som forening
hadde vi en ambisjon om å bidra til økt treningsmengde og
seriøsitet. Dette har vi lykkes med, men der er fortsatt mulig
å strekke strikken lengre. I de individuelle idrettene har
langrenn og friidrett markert seg på en måte som vi ikke har
opplevd før. I NM stafett herrer gikk Sturla Lid, Eirik Finne
og Einar Moxnes inn til tidenes beste resultat da de ble nr
11. Dette er et resultat ingen lag fra Bergen før har klart. I
tillegg opplevde vi at Anniken Ravnå ble nr 11 i Norges cup
for junior. I friidrett løp Sondre Øvre-Helland inn til seier i NM
for halvmaraton som ble avviklet i Trondheim i høst. Sondre
er glad i å løpe langt, og er svært treningsvillig. Nå er neste
mål Fjordkraft Bergen City Marathon. Vi ser alle frem til det.
Taekwondo er blitt en viktig avdeling. Karoline Gjelsvik og
Silje Pettersen deltar internasjonalt og hevder seg svært
godt. Trening på tvers av avdelingene har vært noe vi
har lagt til rette for og ønsket gjennom Team Viking. Etter
ombyggingen i kjelleren ser vi stadig oftere at våre beste
utøvere i de ulike avdelingene treffes og trener sammen.
Dette skaper miljø på tvers av idrettene, og bidrar til at en
pusher hverandre og hjelper hverandre med tips og hjelp
på trening. Dette mener vi er fortrinn og ser at det utvikler
utøverne og miljøet.

TIF Viking har sysselsatt totalt 6 heltidsansatte i 2016, fordelt
på 2 kvinner og 4 menn. Hovedstyret består av 7 personer,
herav 4 kvinner. Det gjøres ingen forskjellsbehandling
grunnet kjønn ved rekruttering av nye medarbeidere eller
valg av styremedlemmer.

Breddeidrett
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.

Arrangement
bestemt at vi var positiv til en sammenslåing med Nyborg
volleyballklubb. 1. september var alle formaliteter i orden,
og volleyballavdelingen hadde plutselig både seniorlag og
juniorlag. Selv om de fleste har treningstid i kommunale
haller, er der noen lag som trener i Vikinghallen. Som
forening er det svært positivt å få inn en ny ballidrett, og vi
gleder oss til fortsettelsen.
PÅ fritidsbasen og idrettsskolene er aktiviteten stor. Et
satsningsområde i 2016 har vært Idretts-SFO og idrettsleirer.
Vi startet ved skolestart opp med vår egen Idretts-SFO.
Ungdommene kan velge mellom håndball og allidrett. Der
er i dag 26 påmeldte og de har trening 2 ganger pr uker.
Et annet området som har vært prioritert er Idrettsleirer i
skoleferien. I sommerferien hadde vi leir for 5 ulike idretter.
Vi har og hatt idrettsleir i høstferien. Totalt har vi 2016 hatt
ca 400 barn på idrettsleir. Med det er vi sannsynligvis størst
i byen, og målet er å videreutvikle konseptet med mål om å
nå enda flere i fremtiden.
For de eldste ungdommene har «Ung Viking» blitt et begrep
og et viktig supplement til avdelingsaktiviteten. Her treffer vi
mange av de som ikke ønsker å drive konkurranseidrett, og
tilbudet er stabilt og populært. «Ung Viking» sikrer og at vi
fanger opp all ungdom, og gjør foreningen til et sted som du
kan være uansett ambisjoner.
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Det å arrangere små og store løp, skirenn, stevner er viktig.
Ikke bare for tjene penger som vi kan bruke på ny aktivitet,
men og for å ha noen møteplasser hvor utøvere, foreldre
kan møtes og lære hverandre å kjenne. Viking har mange
arrangement. Noen er store som Fjordkraft Bergen city
Marathon som i 2016 samlet 10.700 deltakere, men andre er
små og kanskje ikke samler mer enn en håndfull mennesker.
Uansett. Alle skal gjøres med kvalitet. Det er vi flink til i
Viking. Vi er flink til å legge til rette for deltakerne og vi må
være flink til å legge til rette for at de som stiller opp og
hjelper til og blir ivaretatt på en god måte. Styrets inntrykk er
at vi klarer begge deler – med glans. Så en takk til alle dere
som stiller opp. Vi trenger dere alle.

Eiendom
Vikings eiendommer blir ivaretatt på en utmerket måte av
våre medlemmer gjennom eiendomsstyrene i samarbeid
med administrasjonen. Foreningen har i flere år arbeidet med
muligheten for å bygge en ny hall i nærheten av Vikinghallen.
Tomten som kan være aktuell er jernbanetomten på Koengen.
Den er eid av ROM eiendom og utleid til Forsvarsverk.
Viking har i 2016 hatt en tett dialog med begge parter og
fikk rett før jul underskrift fra begge parter på at hvis vi som

Arbeidsmiljø
Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle
trivsel er god. Det har ikke vært ulykker eller skadetilfeller i
2016. 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 2016.
Foto: Kondis/Kjell Vigestad

forening får godkjenning fra kommunen til å bygge en ny
hall, vil vi kunne disponere tomten. Styret håper dette kan
realiseres, og vil sammen med administrasjonen ha dette
som en prioritert oppgave i 2017. Se forøvrig egen beretning
fra representantskapet angående eiendommene.

Økonomi
Foreningen hadde i 2016 en total omsetning på
kr. 19817431,-. Driftsresultatet etter avskrivninger og
finanskostnader viste en pluss på kr. 188941,-. Foreningen
har i 2016 brukt mer enn budsjett lønn. Dette henger sammen
med Volleyball sin intrede i foreningen, i tillegg til økt behov
for administrative krefter til arrangementene våre. I tillegg til
dette har vi og flere trenere som mottar lønn. For styret er
viktig å si at vi hele året har hatt kontroll på økningen, og vil
ha spesielt fokus på dette i 2017. Foreningen har en sunn og
god økonomi. Men vi må hele tiden ha fokus på kostnader
og likviditet.

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, Kari
B. Trones - Barneidrettsansvarlig, Haldis Dahl - Styremedlem,
Bendikte Gjelsvik - Styremedlem, Roger Gjelsvik - Daglig leder.

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 2016. I samsvar med regnskapslovens § 3-3
bekreftes at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn
ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Anniken Ravnå ble nr 11 i Norges cup for junior.
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TIF Viking inkl. Vikinghallen

TIF Viking inkl. Vikinghallen

Resultatregnskap

Balanse pr. 31. desember

Årsmøte 2017
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!
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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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Balanse pr. 31. desember

Noter til regnskapet for 2016
Note 1 - Regnskapsprinsipper
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.
Tilfeldige gaver eller gaver fra faste givere inntektsføres når
kriteriene for inntektsføring er oppfylt. Som hovedregel vil det være
på mottakstidspunktet.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller
til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som
knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som
anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste
av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres
til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til
virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning
til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte
fordringene.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost
og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet.
Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til
full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets
forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler
kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger
eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt
med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er
lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart
beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi
og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Note 2 - Spesifikasjon av inntekter
Medlemsinntekter
Salgsinntekter
Arrangementer
Sponsor og samarbeidsavtaler
Offentlige og private tilskudd
Annen driftsrelatert inntekt
Sum inntekter

2015

4 431 107
893 942
6 926 663
2 435 000
2 871 240
2 259 479
19 817 431

4 771 333
949 723
4 834 831
2 415 158
2 069 240
1 962 991
17 003 276
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2016
967 532
252 557
55 640
1 275 729

2016
1 551 237
3 752 676
1 489 761
2 194 410
930 982
9 919 066

Drift av Vikinghallen
Arrangementer
Overføringer til underavdelinger *)
Team Viking
Annet
Sum

2015
1 526 558
2 578 163
1 474 636
1 891 062
1 022 471
8 492 890

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

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

2016
5 980 981
848 856
0
174 128
7 003 965

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

Foreningen hadde 6 fulltidsansatte og 66 deltidsansatte i 2016.Ytelser
til ledende personer. Lønn til daglig leder utgjorde kr 719 761. Det er
ikke utbetalt honorar til styret.
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Revisjon
Annen bistand

2016
45 563
20 250

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.
Note 6 - Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang kjøpte driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12.
Akk.avskrivning 31.12.
Balanseført pr. 31.12.
Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
Avskrivningssats

Tomter,
Driftsløsøre,
bygninger
innventar,
og annen
verktøy mm.
eiendom
9 329 349
23 771
9 353 120
-3 664 372
5 688 748
285 471
20 - 50 år
Saldo
4-6%

3 445 111
427 271
3 872 382
-2 631 237
1 241 145
171 000
5 - 8 år
Saldo
15 - 20 %

Sum
12 774 460
451 042
13 225 502
-6 295 609
6 929 893
456 471

Note 7 - Bankinnskudd 				

					
Bundne skattetrekksmidler utgjør			

2016
233 135

Note 8 - Langsiktig gjeld

2016

Note 3 - Spesifikasjon av varekostnad
Treningsutgifter, instruksjon
Klubbdrakter
Innkjøp av andre varer for videresalg
Sum

Note 4 - Spesifikasjon av andre
driftskostnader

2015
892 025
307 175
82 571
1 281 771

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
2016
2015
Pantelån Vikinghallen			
1 392 272 1 528 457

Note 9 - Egenkapital

					Egenkapital
Egenkapital 01.01.				
6 050 387
Årsresultat					188 941
Andre endringer 				
7 423
Egenkapital 31.12.				
6 246 751
Andre endringer vedrører bankinnskudd som tidligere ikke har vært inkludert i
Hovedforeningens balanse, men som er medtatt i regnskapet fra og med 1.1.2016.
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Revisjonsberetning for 2016
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Årsmelding Skiavdelingen for 2016.

Viking er ett av to idrettslag i Bergen som
har en aktiv skiavdeling med organisert
langrennstrening, Fana er det andre
idrettslaget. Skiavdelingen sin aktivitet er
høyest i vinterhalvåret, og vi har årsmøte
med valg av nytt styre i juni, like før
sommerferien. Styret har siden juni-16
bestått av Christian Sætersdal (leder),
Torgils Lægreid (kasserer), Anders
Søyland, Ragnar Aasgaard, Hege Alfstad,
Jannicke Litlere og Thomas BucherJohannesen. Skiforholdene vinteren 2016
var jevnt over gode. Enkelte perioder var
det for lite snø på Fløyen og Frotveit/
Totland, men vi fikk da brukt løypen på
Gulbotn, der forholdene i 2016 var fine i
lange perioder. Vikingrennet ble arrangert
i Herresåsen på Voss, som har vært vår
reservearena de siste årene.

ansvarlig trener, og alle representerer
Viking på en flott måte.

Miljøet i skigruppen er veldig godt, det er
mange løpere som blir værende i idretten,
og alle løperne våre har god fremgang.
I Norgescupen og NM for junior fikk
Anniken Ravnå vist at hun har stabilisert
seg i norgestoppen i sprint. Anniken
kommer stort sett videre fra prologen i
disse konkurransene, og hevder seg i de
siste utslagsrundene. Herrelaget med
Einar Moxnes, Sturla Lie og Eirik Finne
gjorde det fantastisk bra på NM stafett,
en konkurranse som dessverre ble
preget av diskvalifisering av flere lag på
grunn av ureglementerte skøytetak under
klassisketappen. Juryen holdt det gående
med diskvalifisering og oppheving av disse
i flere dager. Viking var en stund plassert
på 9. plass, men endte vel til slutt opp på
en imponerende 16. plass. Dette er det
beste stafettresultatet til Viking noensinne,
og må være det beste resultatet til en klubb
fra Bergen på mange tiår. Imponerende
innsats av Einar Moxnes, Sturla Lie og Eirik
Finne. Seniorene har base på Lillehammer
og Meråker, men Ørjan Olsen er fremdeles

September, 2016 hadde vi treningssamling
på Sagatun på Mjølfjell for alle; løpeturer
på fjellet og i myren, og god stemning.
De som lurer på hva myrintervaller er,
anbefales å gå inn på vår facebookside
(viking langrenn infoside) og se film fra
treningssamlingen. I desember 2016
hadde vi skisamling i Herresåsen på Voss
der det er laget til et flott anlegg, med
utleiehus med 44 sengeplasser. Samlingen
ble dessverre preget av utfordrende
værforhold med store mengder regn de
siste dagene i forkant av samlingen. God
innsats av løypeamannskapene gjorde
at det ble laget en løype på ca 1 km med
veldig fine forhold for skøyting. Været var
også ganske bra under samlingen slik
at det ble som vanlig en veldig vellykket
samling med god innsats, god steming og
god mat i huset i Herresåsen. Alle fikk gått
mye på ski veiledet av gode trenere (Ørjan,
Eirik og Anna). Imponerende deltakelse,
med over 50 personer til middag de to siste
dagene. Hus, snø og fint vær er bestilt til
neste desember!

Etter påske og fram mot sommeren har
skiavdelingen barmarkstrening fra Skansemyren, rulleskitrening onsdager og for de
ivrigste har Ørjan hatt barmarkstrening om
torsdagene. Treningene fra Skansemyren
foregår på og rundt Skansemyren og
Fløyen-området. Etter høstferien flyttes
mandagstreningene
til
Vikinghallen.
Treningene fra Vikinghallen består vanligvis
av utetrening første halvdel, enten på
Festningen eller i Fjellveien, med trening
innendørs i Vikinghallen siste halvdel.
Deltakelsen på treningene høsten-16 har
vært veldig god, og også om onsdagene
har det vært god deltakelse på rulleski med
over 20 barn og ungdommer på trening.

Fjellveiløpet som har vært arrangert
av skiavdelingen sammen med hovedforeningen i over 30 år ble ikke arrangert
i 2016. Deltakelsen har vært fallende
over flere år og beslutningen om ikke å
arrangere ble gjort etter en nøye vurdering
sammen med administrasjonen. Ellers
har avdelingens medlemmer vært flinke
til å stille på konsertdugnader, og mange
bidrog på Fjordkraft Bergen City Maraton.
I høst arrangerte vi som vanlig 3 terrengløp
i lysløypen på Fløyen i september, oktober
og november. 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, hjemmesiden og
facebook. Lysløypen på Fløyen er ganske
godt grunnpreparert. Kommunen jobbet
en del med nedre sløyfe i 2015 og la blant
annet duk og masse der løypen kommer
ut i Halfdan Griegs vei, og ved øverste
punkt i nedre sløyfe. Arbeidet i lysløypen
har fortsatt og høsten 2016 har det vært
gjort arbeid på toppen av «Donald Duckbakken» og på myren ned mot Storediket.
Gledelig prioritering av kommunen, og
løypen kan nå prepareres med ganske lite
snø.
Medlemstallet i skiavdelingen har stabilisert seg på et brukbart antall, og i aldersgruppen 7-18 år er det nå vanligvis rundt
30 barn og unge på trening. Høsten 2016
har Anna, Anders, Rasmus og Ørjan
vært trenere, og de fortjener en stor takk
for innsatsen. 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 2016, og dermed ganske høye
utgifter til startkontingent.

Christian Sætersdal, leder, 9/2-17.
VIKINGBLADET
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Årsberetning Volleyball 2016
Generelt
Dette
er
Volleyballavdelings
første
årsberetning ettersom Nyborg VBK gikk
inn i TIF Viking medio august 2016. Vi har
pr dags dato 13 lag, inkludert 2 elitelag
og 7 aldersbestemte lag. Nyborg VBK
tok med seg en gjeng med entusiaster
inn i Viking, som er vant til å ta i ett tak,
og som har opparbeidet seg stor erfaring
med gjennomføring av ulike arrangement
gjennom mange år. Nyborg VBK var i
mange år vært synonymt med kvalitet,
både på spill og arrangement, og begge
deler ønsker vi å utvikle videre. De første
månedene i TIF Viking viser at vi har ett
godt grunnlag og potensiale for å nettopp
utvikling i alle ledd.
En viktig grunn for Nyborg VBK for å gå
inn i TIF Viking, var å sørge for en stabil
og økt rekruttering til volleyballen i Bergen.
En målsetning vil derfor være å fortsatt
sørge for stabil egenrekrutering i tillegg til
supplement av nye friske krefter inn i de
ulike lagene.
Vi har også satt i gang en offensive mot
spesielt aldersbestemte lag og skoler i
regionen, for å øke interessen for volleyball
generelt og topp volleyball spesielt. Dette
gjøres ved å invitere lag og skoler til våre
hjemmekamper;
eliteseriekamper
og
E-cup.

Sportslig aktivitet 2016/2017
(delvis som Nyborg VBK)
Herrer elite
Laget har spilt i alt 19 offisielle kamper
fordelt på 6 seriekamper, 5 NM-kamper, 5 i
NCC og 3 i Challenge Cup. Resultatmessig
opp- og ned-turer. Skuffende å tape NMfinalen, og trass i gode kamper i NCC,
endte vi totalt sist i sluttspillet. Oppløftende
europacupdeltakelse med i skrivende
stund mulighet til kvartfinale. Elite-stallen
er utvidet til atten spillere som alle har spilt
kamper. Antallet har vært viktig for å ha godt
treningsoppmøte. Noen av spillerne har
bidratt til 1. divisjonslagets gode resultat.
Damer elite
Damelaget fullførte 2015/16 sin andre
sesong i toppserien og brøt nye barrierer:
Med semifinale både i sluttspill og cup
var dette klubbens beste plassering noen
sinne på damesiden. Laget kvalifiserte seg
til gruppespillet i nordisk klubbmesterskap
som ble spilt i København 11.-13. november
høsten 2016, men gikk dessverre ikke
videre til finalerunden.
I oppkjøringen til sesongen 2016/17
ble elitedamene til Viking, nummer to i

12

VIKINGBLADET

Vest Cup etter 2-1-seier over regjerende
dobbeltmester Randaberg. Stammen av
laget fra forrige sesong er intakt med noen
nye spillere både gjennom egenrekrutering
og «utenfra». Eivind A. Pettersen gikk
inn som hovedtrener med Kristian Mjelde
Bjelland og Geir Vangen som assistenter.
Kalenderåret 2016 ble avsluttet med nok en
semifinale i cupen; tap for Oslo Volley, som
vant finalen 3-0 mot Randaberg. I skrivende
stund ligger damelaget an til kvartfinale i
vårens sluttspill, med mulighet for å spille
seg til klubbens første finale for kvinner.
Aldersbestemte lag
I aldersbestemte klasser har U17 gutter,
gjennom å vinne regions-mesterskapet,
kvalifisert seg til NM finalen i Oslo, mens vi
har to lag som står på venteliste U7 jenter (2.
plass i RM) og U19 gutter (nr 3 i RM)
«Nybegynnere».
- En gruppe på 8 jenter og 8 gutter trener i
Vikinghallen hver fredag kl 1600-1700. De
bytter annenhver uke med fysisk trening med
instruktører fra Viking og teknisk balltrening
med elitespillere.
- Trening for jenter som stort sett faller i
kategorien U15 (noen eldre) to ganger i uken.
I gjennomsnitt ca 20 på treningene, men en
stabil stamme på 8-10 som har begynt å
spille i serie-systemet. Noen få er U13.
- U13 gutter har hatt en økning i antall
deltager og var på siste trening 12 stykker.

Arrangement
Volleyballavdelingen har i tillegg til å
arrangere eliteseriekamper i Stemmemyren
Idrettshall (serie og cup), gjennomført flere
andre arrangement:
•
NEVZ Club Championship, gruppespill
(3 lag over 3 dager i Stemmemyren)
•
CEV Challenge Cup (Europacup), 16dels finale i Haukelandshallen
•
1. divisjons ranking turnering i
Haukelandshallen (16 lag i hver klasse)

Økonomi
Den økonomiske situasjonen i avdelingen er
per dags dato sunn. Styret har i mange år
arbeidet fra hånd til munn, men nå ser vi
muligheten for å «betale tilbake» til alle
ildsjelene i avdelingen. Dette i form
av støtte til lag som er kvalifisert for
NM-finaler, og honorering av trenere.
Vi vil fortsatt arbeide med å skaffe
inntekter gjennom arrangement og
sponsorer for å øke muligheten for å
gjøre hverdagen til de enkelte lag så
positiv som mulig.

VIKINGBLADET
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Årsberetning for
håndballavdelingen 2016

Styre
Leder

Trygve Larsen

Økonomi

Tom Pedersen

Styremedlem

Rebeca Zachariasen
Irene Samuelsen
Laila Sabaghi
John Einar Thorsheim

Sportslig utvalg
Johen Einar Thorsheim
Jan Kristoffer Mathiasen

denne gjengen, kombinert med spillere fra
årets BRING-lag neste sesong.

Roger Gjelsvik
Styret i håndball avd har avholdt 7 styremøter
møter i perioden. Samt en del særmøter.

Gutter 16-1 & 16-2:

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

1 Div damer

Trenere: Martin Schmidt og Hege Vikebø
I august startet damelaget en reise mot
toppen av Norsk håndball. Klubben har
satt seg et mål om at de innenfor de neste
sesongene vil rykke opp i Grundigligaen.
Totalt 8 nye ansikter er tilsluttet troppen,
Stine Lund Andreassen og Linn Gossé
som de mest markante profiler.
Den store utskiftningen i troppen har
påvirket starten av sesongen, hvor
resultatene og prestasjonene har vært
ustabil. Toppnivået har vært høyt men bunn
nivået for lavt i en serie der mange klubber
satser på opprykk. Men laget har stått
på og stabilisert seg gjennom målrettet
trening. Laget ligger i skrivende stund på
6. plass med 6. poeng opp til 1. plassen.
Så det er jevnt i toppen av divisjonen.
Som en motsetning til herresiden, har
damesiden et hull i rekrutteringen. Vi har
ikke lag fra Jenter 12 til 4 divisjon. Derfor
er vi avhengig av å samarbeide med
andre lokale klubber for at sikre en god
rekruttering.
Dette jobber vi i avdelingen med. Likevel
ser fremtiden lys ut, langsiktige avtaler
med profilene på laget sikrer stabilitet over
tid. Stabilitet blir nøkkelen for å lykkes med
målsetningen.

2.og 3.div.herrer:

Trener: Morten Fjellstad, Erik Nydegger.

Herrer 2. divisjon

Herrelaget vår rykket dessverre ned fra
1. divisjon med minst mulig margin. Nytt i
årets 2. divisjon er at divisjonen ikke lenger
spilles lokalt. Vår region er satt sammen
med Stavanger. Dette er for å sikre et
høyere nivå i divisjonen.
Våre gutter er på rett vei og ligger på
en solid 1. plass. Ubeseiret og pluss i
målprotokollen med 180 mål på 10 kamper.
Altså imponerende 18 plussmål pr. kamp.
Mesteparten av laget fra i fjor er med
videre, en tropp som har vært preget av
langtids skader på sentrale spillere som
Alexander Benevoli, Petter Knutsen og
Kenneth Berntsen. Nye ansikter som
Sindre Grine og Espen Rostad Klaveness
har bidratt med å løfte laget, samtidig som
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Gutter 13/14 år:

det alltid er nye spillere som blomstrer når
de får tillit.
Fremtiden på guttesiden ser lys ut. Vi
har en god rekruttering med spillere i
alle alderstrinn, i tillegg til den talentfulle
generasjon 00/01 som skal opp og utfordre
herregruppen. Det lover godt for fremtiden.

3 div. Herrer:

Trener: Eirik Nydegger.
Ved utgangen av 2016 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.

4.div.damer:

Trener: André Sæthre. Oppmann. Jane
Østgård.
I kretsserien ligger laget på 7 plass i. 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. 4 div laget har i år deltatt i Veteran NM
i Trondheim. (J35)
De kom videre fra innledende runder. Men
der ble motstand litt for stor.

5 div.herrer:

Oppmann: Trygve Larsen.
I kretsserien for herrer 5.divisjon ser det ut
til at vi havner i midt på tabellen, og det må
vi si oss fornøyd med. 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 veteraner i Trondheim
i klassen G40, Vi greide dessverre ikke i
år å komme til viderespill. Men alt i alt var
en fornøyd med innsatsen. Når det gjelder
kamp avvikling så har vi fått benytte en
del spiller fra G18. Dette er et veldig fint
samarbeid syntes vi. Så får også de testet
seg litt i en annen vekt klasse.

Trenere: Nicklas Benevoli.
Guttene har sammen med de nye trenerne
videreført den gode utviklingen fra forrige
sesong. Stor fremgang i laget som helhet
og for de enkelte spillerne. Innsats og
spilleglede er fortsatt på topp. Laget
ligger for øyeblikket midt på tabellen.
Spillergruppen består av 10 gutter.

Gutter 11 - 12 år:

Trener: Benedikte Gjelsvik.

mange foreldre som deltok på turen. I april
i år tar gruppen en tur til Drammen der de
skal delta på Glasscup 21-23 april. Dette
ser de frem til.

spiller i b serien, men som på sikt kan bli
et a-serielag. Jentene var med og deltok i
Julecupen. Og det er planer om deltagelse
i beachhåndball turnering til våren.

Gutter 2008/2009/2010

Jenter 2008/2009

Trener. Hanna Reknes.
Treningstid mandager kl 1500

Jenter 11-12 år

Trener: Gunnar Grindheim med assistanse
fra Tiril Haraldsen og Kristine Spildo
Dette er en gjeng med flotte jenter som har
stort treningsoppmøte og som viser stor
spilleglede.
Lagene har to treninger i uken i Ado samt i
Vikinghallen om lørdagen.
Gruppen deltar i seriespillet med ett J11lag og to J12-lag – alle i B-puljen. Totalt 19
jenter der de fleste kun har spilt håndball i
1-2 år. Høydepunktet i 2016 var deltakelse i
Kongeparken cup, mens årets høydepunkt
sikkert vil bli Stord cup.

Jenter 2006/2007.

Trener Benedikte Gjelsvik.

Viking har dessverre ingen dommere for
øyeblikket. Det satses på at vi får i gang
dommer kurs på høsten. Slik at vi har
dommere til mini arrangementer.

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 11-12, Jenter 10, Jenter 8-7
• Herrer 2 div. Herrer 3 div. Herrer 4 div.
Gutter 18, Gutter 16, Gutter 14, Gutter 1112, Gutter 10,

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.

Trener: Ulrik Risberg:
Laget består av 8 spillere og spiller i
den regionale gutter 18 serien. Noen av
guttene hospiterer også på klubbens 5.
divisjonslag, 3 av guttene har også vært
fast inventar på herrelagets rekruttlag i 3.
divisjon, totalt har fem av guttene kamper
i 3. divisjon så langt denne sesongen. 2
av guttene har også fått sin A-lags debut i
henholdsvis 2. divisjon og i NM.

Fokus for denne gruppen er utvikling av
den enkelte spiller og laget som helhet.
Forhåpentligvis ser vi noen av disse
guttene på klubbens A-lag kanskje allerede
neste sesong? Videre er det en målsetting
å kvalifisere til neste års LERØY-serie med

Dommere:

Arrangementer:

Gutter 18

Guttene trener daglig, enten håndball
eller fysisk i Vikinghallen, tre av guttene
går også på håndballgymnas. Da guttene
ikke tellere flere enn 8 stk. gjennomføres
håndballtreningene enten sammen med
BRING-laget, eller 3. divisjonslaget. Noen
av guttene hospiterer også på treningene
til klubbens A-lag en dag i uken.

Trener Isabelle Gunnarsghjå.
Er en ivrig gjeng som er ivrig etter å lære.
Har treningstid mandag er og onsdager kl
1500. Lagene er påmeldt i miniturnering.

Økonomi:

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

Målsetting:
Gutter 13-14 år
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 19 gutter. Lagene har i
2016 deltatt på Kongeparken håndball cup
i Stavanger fra 14-16 april. Dette var en stor
suksess der de vant de fleste kampene og
hadde det utrolig kjekt sosialt. Det var også

De er en samlet gjeng på trening ca 12
stk på hvert lag, men spiller kamper hver
for seg. Flesteparten av denne gruppen
begynte å spille håndball i høst, med
unntak av et par stykker som har spilt i
over 1 år. Innsatsen på trening er god,
og treningsmiljøet blandt jentene er godt.
Jentene flinke og oppmuntre hverandre og
gi tilbakemeldinger.
De er en trivelig gjeng, som per dags dato

Målet er at damelaget skal bli et stabilt
1.divsjonslag.
Herrelaget
har
som
målsetning å rykke opp i 1 div og etablere
seg der, 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.

VIKINGBLADET
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Årsrapport for taekwondo 2016
•
•
•
•

Våre unge ledere arrangerte sommeridrettsskole på Skansemyren for 4. gang.

Å rsb

e re t n i n g f o r f r i

STYRET
Styret i Friidrettsavdelingen har bestått av følgende:
Leder
Bjørg Larsen
Økonomi
Jannike Eriksen
Styremedlem
Karl Fartein Løseth
Styremedlem
Sigmund L. Høynes (1. halvår)
Joggegruppen
Jostein Skodvin
Styret har hatt 4 møter.

2
t
t
i d re

6
1
0

DELTAKELSE OG RESULTATER Vi har deltatt på en

del stevner i år, og i mange øvelser. Vi begynte innendørs i Leikvanghallen med Norna-lekene og Pingvinlekene. Det var stafettløping i
Fristafetten og i vår egen Vikingstafetten. På bane har vi deltatt
i Karabin-lekene, Framolekene, Gneistspelen, Bergenslekene.
Guttene rykket opp fra 2. til 1. divisjon og ble nr 3 i divisjon – bare
450 poeng fra opprykk til Elitedivisjon. Jentene rykket også opp fra
2. til 1. divisjon og ble nr 5 i 1. divisjon. Utrolig bra!

60 medlemmer i 2016.
Ansvarlig trener er Coral Falco og de andre		
trenerne har vært Vilde, Are og Martin
3 grupper for barn og unge (nybegynner, 		
viderekommende, og mer erfarne utøver
I tillegg er det elite gruppe som har 			
ytterligere kamptrening

TIF Viking fokuserer i hovedsak på kamp og medlemmene
konkurrerer lokalt på Vestlandet, i nasjonale stevner og i
internasjonale konkurranser. Det blir avholdt 2 ganger i 2016
og vi takker Michael Jørgensen for å ha bistått trenerteamet.
I tillegg har de yngste utøverne hatt oppvisninger til
sommeren og før jul til stor glede for utøverne og foreldre.
Vestlandscupen har manglet dommere og derfor har det
ikke vært gjennomført noen stevner i 2016.
Imidlertid har TIF Viking tatt initiativ til og arrangert
Vikingleker 2 ganger med konkurranse innen kamp og
mønster(Poomse). Dette har vært flott for de yngre utøverne
og en fin erfaring for de eldre utøverne til å praktisere
coaching og dømme kamper.
I år har det også vært gjennomført Chess Challenge der en
del konkurranseutøvere fra Tae Kwon Do avdelingen fikk
vist fram kampsporten for et stort entusiastisk publikum.
Viking har i dag 5 utøvere som har konkurrert nasjonalt/
internasjonalt.

MEDLEMMER Medlemstallet er nå ca 50 medlemmer i

Friidrettsavdelingen – en liten nedgang. Medlemstallet på 25
medlemmer i Joggegruppen er ganske stabilt.

TRENERE OG TRENING Friidrettsavdelingen har tilbud

Foto: Elisabeth Grøtte Kolstad

Silje Pettersen og Karoline Gjelsvik er på et godt
internasjonalt nivå og Martin Svendsen, Jakob og Ulrik
Bjørkhaug Gundersen konkurrerer nasjonalt/nordisk nivå.
Det har vært samlinger i Brussel og Spania for denne
gruppen og de har hatt en flott utvikling i 2016.
Det har vært treningssamlinger for de beste utøverne i
Spania og Brussel hvor de har fått inspirasjon og ny lærdom.
I fjor deltok Martin Svensson, Ulrik og Jakob Bjørkhaug
Gundersen, Karoline Gjelsvik og Silje Pettersen på flere
nasjonale og internasjonale konkurranser.
Karoline og Silje har også deltatt på samlinger med
landslaget jevnlig i 2016.
Vi i styret/foreldregruppen gleder oss over flotte resultater
og super innsats av utøverne og ser fram til et aktivt,
spennende nytt år.

om felles treninger 3-4 ganger i uken. På tirsdagene er vi 3
trenere for å gi forskjellig tilbud i forhold til aldersgruppene. Bjørg
Larsen har hatt hovedansvaret for treningen. Atle Aaltvedt trener
de eldste 1 gang i uken og Karoline Tharaldsen og Una Røgelstad
trener de yngste 1 gang i uken.

Bergen, januar 2017, Leder Aslak Gundersen
TIF Viking utøverne og trenere som deltok i
”Wonderfull Copenhagen”. F.v. Pedro Pablo,
Silje, Karoline, Ulrik, Jakob og Coral.

HYTTETUR Vi har vært to ganger på Sagatun på Mjølfjell. En
vintertur og en høsttur. Bildet er fra høstturen.

EGNE ARRANGEMENT Vi arrangerte Vikingstafetten

for 11. gang tirsdag 21. april. Var et veldig vellykket arrangement
med 15 lag som stilte til start. En stafett med en sosial ramme
rundt.
T&IF Viking arrangerte for fjerde 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).
Tirsdag 18. august arrangerte vi for andre gang 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. Nina og Sigmund var ansvarlig for stevnet.
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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 2016. Vi er helt
avhengig av inntektene fra dugnadsarbeid under Bergen City
Marathon og konsertene på Koengen.

SLUTTBETRAKTNING
mange gode resultater.

Et positivt år for Friidretten med

Resultater i 2016 var som følger:
Navn

Karoline

Silje

Norgescup februar

Jakob

Gull

Sølv

Martin

Kvart finale

Sølv

Gull

-

-

-

The Nordiske Taekwondo Championchip

Gull

European Club Championchip

Kvart finale

Turkish Open

-

Kvart finale

-

-

-

Dutch Open

Kvart finale

-

-

-

-

President Cup

8 dels finale

-

-

-

-

Wonderfull Copenhagen

Sølv

Gull

Gull

Bronse

Open International Benicassim

Gull

Gull

-

-

-

Brussel Open

Gull

Gull

-

-

-

Rotterdam Open

Gull

Gull

-

-

-

-

-

-

German Open

Gull

Ulrik
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T.& IF. VIKINGS REPRESENTANTSKAP

ÅRSBERETNING FOR EIENDOMMENE FOR 2016

Vikinghallen

erstatning for
dagens oljekjel.
Varmepumpegruppen tar sikte
på å legge fram
en innstilling til
Representantskapet i løpet av
januar 2017.
Ventilasjonsanlegg. Videre
arbeider husstyret
med å lage en
teknisk rapport
knyttet til de

Representantskapets styre har etter
årsmøtet 14. mars 2016, hatt følgende
sammensetning:
Ordfører

Per Bjørkhaug

Økonom

Bjørn Strømme

Styremedlem/Sekretær

Gerd Knudsen

Styremedlem

Haldis Nagell-Dahl

Leder hovedstyret

Kjell Lund

Leder husstyret Vikinghallen

Per Aase Andresen

Leder hytten Sagatun

Anders Søyland

Leder hytten Vareggen

Egill Knudsen

Valgkomite

Per Aase Andresen
Gerd Knudsen

Styret har i 2016 kun hatt ett styremøte,
men det har i tillegg vært møter i styrene
for de enkelte eiendommer. Flere av
styrets medlemmer har også vært
involvert i arbeidet med å planlegge et
nytt varmepumpeanlegg for Vikinghallen.
I denne gruppen har det vært avholdt flere
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 2016
Husstyret har i 2016 hatt følgende
sammensetning:
Leder:

Per Aase Andresen

Styremedlemmer:

Leon Fauske, Gunnar
Knudsen og Trygve Larsen

Styret har siden forrige årsmøte hatt
to styremøter. Daglig leder deltok på
styrets første møte, og gav husstyret
en inngående orientering om status for
hallen, og redegjorde for de utfordringene
husstyret må gripe tak i de neste årene.
Varmepumpeprosjektet
Husstyret er sterkt representert i
«varmepumpe-gruppen» som arbeider
med å få installert ny varmepumpe som
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ventilasjonsaggregatene (4 stk) som er
installert i hallen.
Planlagt vedlikehold. Under samtalen
med daglig leder kom det fram at det
var særlig to vedlikeholdsoppgaver som
administrasjonen mener er nødvendig å få
utført innen kort tid.
1. Yttertaket inkl gesims.
Eksisterende tekking av yttertak har
oppnådd en alder som gjør at en må
vurdere en utskifting av tekkingen.
I den forbindelse må en også vurdere
tiltak knyttet til utbedring av gesimsen.
2. Garderober ved storsalen.
Husstyret sammen med daglig leder må
gå igjennom tiltak knyttet til oppgradering
av begge garderobeanleggene knyttet
til Storsalen. Husstyret vil i løpet av
kommende år vurdere igangsettelse av de
nevnte tiltakene.
Adgangskontroll. Monteringen av
adgangskontrollanlegg er startet, og er
planlagt ferdigstilt i løpet av 2017
Av vedlikeholdsarbeid 2016 kan
nevnes.
Underetasjen:
• Utbedring av Lufttilførselen til
Fysioterapirommet i underetasjen
• Skiftet gulv i styrkerommet/salen.
• Fjernet vegg mellom rom for å gi bedre
plass til styrketrening
• Malerbehandlet alle vegger i
underetasjen.
Inngangspartiet og 1. etasje:
• Alle vegger i inngangspartiet er
malerbehandlet.
• Montering av adgangskontroll er startet
• Alle vegger i «baktrapp» er
malerbehandlet
• Søyler og dører i «storsalen» er
malerbehandlet
• Gulv i Sal 1 (storsal)

Andre etasje
• Vegger og tak på kontorene er
malerbehandlet
• Omgjort galleriet over storsalen til
møterom
Tredje etasje
• Malerbehandlet spinningsal
• Vasket og bonnet alle gulv i 3. etasje
• Alle vegger i garderobene er
malerbehandlet
• Utskifting av flere servanter i
garderobene er foretatt
Yttertak
• Utbedring av dør til yttertak
Utstyr;
• Innkjøpt nytt utstyr til TKD-salen og
styrkerommet.
• nnkjøp av ny Tumblingmatte til storsalen
er foretatt
• Montering av AV-utstyr i
spinningssalen
• Alle apparatene i treningsstudio er
oppjustert
• Alle setetrekkene på apparatene i
treningssalene er skiftet
• Lydanlegget i alle etasjer er oppjustert
Driftskostnader. Styret viser til
Vikinghallens regnskap som er egen
sak på årsmøtet, og viser til punktet
«Sum Andre driftskostnader» der det er
bokført et forbruk på kr. 1.593.042,81
mot budsjettert kr. 2.120.000,00. Avvik,
mindre forbruk, i 2016 er dermed på kr.
526.959,19.
Budsjett 2017. Dette blir lagt fram på
foreningens årsmøte.
Oppgaver husstyret vil prioritere i
2017. Teknisk gjennomgang av hele
Vikinghallen. Husstyret vil i løpet av våren
2017 starte arbeidet med å utarbeide en
teknisk tilstandsrapport for Vikinghallen.
Vi vil her ta for oss både byggets
bygningsmessige tilstand, så vel som
tekniske tilstanden av Ventilasjonsanlegg,
varmeanlegg, elektrisk anlegg, og
sanitæranlegg.
Slik gjennomgang skal danne grunnlaget
for en Driftsrapport / FDV-rapport.
Driftsrapport. Starte arbeidet med å lage
en oppgradert FDV-rapport (Forvaltning,
Drift, Vedlikehold) for Vikinghallen.
En FDV-rapport er et hjelpemiddel
for å periodisere byggets drifts og
vedlikeholdsplaner.
Bergen, 31.01.2017
for styret i Vikinghallen
Per Aase Andresen – leder,
Leon Fauske - styremedlem,
Gunnar Knudsen - styremedlem og
Trygve Larsen - styremedlem

Årsberetning for Hytten på
Vareggen 2016.

Hyttestyret har i perioden 1/1-31/12 2016
bestått av:
Hyttesjef:

Egill Knudsen

Kasserer:

Øivind Øvrebotten

Styremedlemmer:

Per Bjørkhaug
Kari Bjørkhaug Trones
Christian Ravnå

ved, og vi oppfordrer hyttevaktene til bare
å fyre opp i styrerom/kjøkken på dager
med dårlig vær og få besøkende.
Det er ellers ikke registrert nye skader på
hytten etter storm, slik det ble i fjor. Snø
og fuktighet blir imidlertid jevnlig registrert
på loft og i trappen, uten at det ser ut til å
føre til varige skader.

Den viktigste aktiviteten på «Eggen» er
hyttevaktordningen. Denne har også i
2016 fungert veldig bra. 962 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.

Besøkstatistikken:

Den tradisjonelle juletrefesten måtte
også i år dessverre avlyses, da været
den aktuelle søndagen var svært dårlig
med kuling, regn og tåke. Det ble satt opp
oppslag både på Hjortland og på hytten,
der det ble invitert til juletrefest 15. januar.
(Denne dagen var det bra vær, 30 cm snø,
men kun ett barn var innom hytten.)

Bergen 29.01.2017. For hyttestyret,
Egill Knudsen Leder

De nye vinduene til vestfasaden er ble
montert, og har så langt tålt regn og uvær
veldig bra. 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

Sagatun

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

1.1 - 31.12.07:
1.1 – 31.12.08
1.1 – 31.12.09
1.1 – 31.12.10
1.2 – 31.12.11
1.1 – 31.12.12
1.1 – 31.12.13
1.1 – 31.12.14
1.1 – 31.12.15
1.1 – 31.12.16

731 besøkende
1400 besøkende
1091 besøkende
1411 besøkende
1002 besøkende
1955 besøkende
818 besøkende
1104 besøkende
700 besøkende
962 besøkende

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

Årsrapport ”Sagatun”
Mjølfjell 2016.
Styret:
Anders Søyland,

leder

Bjart Are Hellen,

kasserer

Trond Nymark,

medlem – vedlikeholdssjef

Roger Gjelsvik,

medlem

Thomas Eldholm,

medlem

Rune Pinås,

medlem

Fast arbeidsoppgave for styre, men
ikke valgt styremedlem: Tom Pedersen,
bestillingsansvarlig
Leieinntekter fortsatt litt under budsjett,
ett lite overskudd i 2016
(17.000) noe som skyldes at vi
fikk en gave på 30.000 kr fra
Fjellveiløpets Fond. Men det
er lave kostnader til ordinært
vedlikehold, men må påregne
en del større utgifter i årene
som kommer, da hytten nå er
kommet i en alder da tekniske
installasjoner begynner å nå
forventet levetid.
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, men her er
det forbedringspotensialet med tanke på
markedsføring av hytten.
Hyttestyret takker Tom Pedersen for at
ham fortsatt er villig til å ta oppgaven med
å ta imot bestillinger på hytten. Stor takk
også til Ski- og Orienteringsrådet som gjør
fantastisk dugnadsinnsats på hytten.

Noen saker som er arbeidet med i løpet
av 2016
Etter at taket har vært et sammenhengende problem siden det ble lagt, ble
taket skiftet i 2015 av Blikkenslager Øen
og vår mann i styret Thomas Eldholm
ledet og utførte det meste av arbeidet.
Etter en full sesong ser det ut som om
taket holder utmerket. Snøen sklir hyppig
av og fungerer utmerket.
Vi har leid inn entreprenør til å fjerne store
mengder med takstein som lå rundt hytten
etter tak reparasjoner.
Biovac huset står for tur til Sommeren, vi
har plater og tekking stående, så her er
det bare arbeidet som må gjøres. Vi har
også tanke om å tekke terrasse på nytt og
legge nye terrassebord.
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.
Vi har ennå ikke fått på plass noen avtale
med hyttenaboene, dette bør prioriteres
framover.
Generelt vedlikehold.
Styret har fulgt opp en relativt omfattende
vedlikeholds liste. Vi hadde en egen
dugnad med medlemmer fra styret
sommer/høst 2016. Det er oppdaget
lekkasje i trykktank og mye sand i vannet
høsten 2016, vi må derfor påregne en
del vedlikeholdsutgifter til vanninntaket i
2017. Toaletter vil også bli byttet ut i 2017.
I skrivende stund så er trykktank byttet
ut, filter skiftet, og vi venter på at pumpe
repareres eller byttes ut.
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 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.
Bergen, 31.01.2017 for styret på
Sagatun, Anders Søyland, leder.
Bergen 2. februar 2017
For representantskapets styre
Per Bjørkhaug – Per Aase Andresen
- Egill Knudsen – Anders Søyland –
Bjørn Strømme - Gerd Knudsen Haldis Nagell-Dahl
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Styre og utvalg
På avdelingens årsmøte 2. februar 2016 ble det valgt følgende styre og utvalg:
Styre
Stig Mjelstad
Leder
Valgt for 2016-2017
Karianne Strømme
Styremedlem
Valgt for 2016-2017
Trude Kyrkjebø
Styremedlem
Valgt for 2016-2017
Følgende var ikke på valg, men ble valgt for 2015-2016 på forrige årsmøte:
Bjart Are Hellen
Kasserer
Trygve Buanes
Styremedlem
Vemund Hansen
Styremedlem
Kartråd
Jørn Torgersen
Medlem
Valgt for 2016-2017
Følgende var ikke på valg, men ble valgt for 2015-2016 på forrige årsmøte:
Tor Sørevik
Leder
Jørgen Frønsdal
Medlem
Axel Ingvaldsen
Medlem
Kontrollkomité
Martin Mikkelsen
Valgt for 2016
Valgkomité
Petter Oen Sivertsen
Medlem
Valgt for 2016
May-Lill Damm
Leder
Valgt for 2016

med arrangementer på Fløyenkartet og
Munkebotnkartet. Printing av kart gjøres
av Jørn. Rutinene for dette er kommet på
plass og fungerer godt.

Dugnad

I år har vi arrangert Bergen fjellmaraton
med ca 1400 påmeldte, her deltok nesten
alle i avdelingen. Dette er den klart største
og viktigste dugnaden for avdelingen
som også sørger for at vi muligheten for
å ha en lønnet trener. Vi bidro også til
Bergen City Marathon der vi hadde ansvar
for rigging av start- og målområdet, en
drikkestasjon samt vakter langs et stykke
av løypen. Konserter på Koengen var det
også bra oppmøte på. I tillegg arrangerte
vi også i år et bedriftsløp på vegne av
DNB på Fløyen 18. april med 370 fullførte
løpere. Noen medlemmer har bidratt som
vakt på konsert, her har behovet ikke vært
like stort som tidligere.

Årsberetning for orientering 2016
Medlemmer

Per 31.12.2016 hadde
avdelingen 80 medlemmer.

orienterings-

Den sportslige virksomheten

For å ivareta den sportslige aktiviteten
etablerte klubben et sportslig utvalg
bestående av følgende medlemmer:
● Karianne Strømme, Bjart Are Hellen,
Trygve Buanes og Göran Winblad
Gjennom hele 2016 har det vært god
aktivitet i avdelingen og da spesielt blant
ungdommene. Det har vært et godt oppmøte
på klubbtreninger, tirsdager og torsdager,
flere har deltatt på flere av kretsens
lørdagtreninger og samlinger gjennom
hele året. Første klubbsamling dette året
var vintersamling på Mjølfjell første helgen
i mars. Her var det 20 deltakere med store
og små som fikk oppleve Mjølfjell fra sitt
beste. Av fysisk aktivitet ble det langtur,
snøpulsing og skiaktivitet – Det var også
noen voksne som klarte å ‘snike til seg’
en tur til toppen av Mjølfjell. I skolens
vinterferie var det seks ungdommer og 2
ledere som dro til Alicante i Spania. Her ble
de møtt med et flott men krevende terreng,
hvor ungdommene virkelig fikk kjørt seg
o-teknisk – i et terreng som krevde noe
helt annet enn det de er vant med fra
Vestlandet. Ikke siden åttitallet har Viking
stilt lag i Tiomila, det var derfor veldig kjekt
at vi dette året stilte lag i ungdomsstafetten
hvor Mari, Marie, Ulrik og Tora fikk
konkurrere med 330 andre ungdomslag i
en av verdens største orienteringsstafetter.
Medlemmene har deltatt flittig på både
lokale, nasjonale og internasjonale- løp
denne sesongen. Mange har løpt mange
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konkurranser og har hevdet seg bra i løpet
av 2016-sesongen. Spesielt gledelig er
det å se at den store treningsinnsatsen
til ungdommene også i år har gitt god
fremgang. Resultatlistene fra lokale
mesterskap og ranking viser at vi har samlet
13 KM-medaljer (6 gull) og 3 medaljer
(2 gull) fra Vestlandsmesterskapet. I
kretsrankingen hadde vi 2 klasse-vinnere
og ytterligere 5 blant de tre beste i sin
klasse.

Kretsmestre:

● Mari Strømme Lid (Sprint D13-15 og
langdistanse D15-16) ● Tora Åsheim
Nymark (Natt D15-18 og mellomdistanse
D15-16) ● Knut Kyrkjebø (Natt H17-18) ●
Lise Christensen (Mellomdistanse D50-)

Vestlandsmestre:

● Mari Strømme Lid (langdistanse D15-16)
● Karianne Strømme (langdistanse D40-)

HOK-rankingvinnere:

● Mari Strømme Lid (D15-16) ● Lise
Christensen (D50-)
Av resultater i nasjonale løp, merker vi
oss først og fremst Tora sin 12 plass i
hovedløpet lang, Ulrik sin 14 plass og
Mari sin 16 plass i hovedløpet sprint. I
veteran NM ble det sølv til Axel i H80
på sprintdistansen og sølv til Hermann i
klassen H85 på mellomdistansen.

Arrangementer

I 2016 har vi arrangert:
● Sprintløp 23.08 ble arrangert på Rolland
med Marie Oen-Sivertsen og Mari
Strømme Lid som løypeleggere. Karianne
Strømme var med som god veileder/støtte

til løypeleggerne. Petter Oen-Sivertsen
var løpsleder.
● Pokalkampfinalen 13.09 ble arrangert
på kartet Munkebotn med samlingsplass
ved Mukebotnvatn. Knut Kyrkjebø var
løypelegger og Stig Mjelstad var løpsleder.
● Nattcup 19.10 ble arrangert i
Åstveitskogen med samlingsplass på
Kalvatræet skole med Tor Sørevik som
løypelegger og Karianne Strømme som
løpsleder.
● Jørn Torgersen har ved alle løp til TIF
Viking hjelpt til med print av kart og vært til
stor hjelp med tilbakemeldinger på løypene
som en har planlagt i 2016.

Turorientering

Vi har arrangert turorientering på Fløyen
og Landåsfjellet i 2016. Det ble solgt
fra butikken til DNT i Marken. Vi gjorde
et forsøk med salg fra Fløyen, men det
gikk ikke som vi håpet. Det er også
solgt både enkeltturer og pakker på nett
gjennom turorientering.no. Styret må
vurdere om det er ønskelig å fortsette med
turorientering. Jørn Torgersen har stått for
tilrettelegging og styret har vært ansvarlig
for markedsføringen.

Kartarbeid

Den store innsatsen på kartfronten i 2016
har vært nytt kart over Landåsfjellet. Alt
er nytt. Grunnlag, synfaring og tegning.
Arbeidet er utført av Jørn. I forhold til det
gamle kartet er området utvidet noe i sør,
i lien ned mot Sædalen. Resultatet er blitt
lekkert! Kartet kan også flettes sammen
med det gamle kartet over Ulrikken slik
at vi får et topp kart over hele Ulrikken/
Nattlandsfjellet. Mindre korreksjoner/
oppdateringer har blitt gjort i forbindelse

Økonomi

Årets regnskap viser et overskudd på
ca 45.000. Hovedårsaken til dette er
at dugnadsinntektene ble høyere enn
forventet og at vi har brukt mindre på
trener og startkontingent enn budsjettert,
avdelingens 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 2016. Karianne Strømme har
vært medlem av kretsens aktivitetskomite.

Utmerkelser og presentasjon

Knut Kyrkjebø ble tildelt Ski- og
orienteringsrådets skjold for sin store
treningsiver
og
flotte
fremgang
i
2015-sesongen. Mari Strømme Lid ble
tildelt Ski- og orienteringsrådets pokal for
sin 9. plass i Blodslitet.

Sluttbetraktning

Med Göran som en dedikert og dyktig trener
har fremgangen vært tydelig i ungdomsgruppen. I tillegg har våre rekrutter fått et
godt tilrettelagt treningstilbud takket være
Karianne sin innsats. Mange rekrutter
har deltatt på løp for første gang. Driftige
Vikinger har bidratt til å bevare og styrke
klubben gjennom god dugnadsinnsats
både i forbindelse med vedlikehold og arrangementer. Takk til unge og gamle medlemmer for innsatsen og engasjement i 2016.
Bergen, januar 2017
Styret i o- avdelingen: Stig Mjelstad, Trygve
Buanes, Trude Kyrkjebø, Vemund Hansen,
Bjart Are Hellen, Karianne Strømme

Årsberetning for
turnavdelingen 2016

Jorna og Camilla øverst på seierspallen under sportsdrillstevne i Staffanstorp i Sverige.

Styre:
Turnavdelingen har i 2016 hatt en periode
hvor styret dessverre ikke har fungert
tilfredsstillende. Med bakgrunn i dette
ble det fra arbeidsutvalget tatt initiativ til
å se på muligheten til at noen var villig til
å ta på seg et ansvar i et interimsstyre.
Administrasjonen tok da kontakt med
Gerd Knudsen og Bjørg Haugland med
forespørsel om de kunne bidra. Det var
de villig til, og turn har siden hatt følgende
interimsstyre: Leder Gerd Knudsen,
Nestleder Bjørg Haugland, Økonom Anne
Lise Grung. I tillegg til disse har trenere
for barnepartiene, foreldrerepresentant for
troppsdrill og daglig leder Roger Gjelsvik
deltatt på møtene. Samarbeidet i «styret»
har vært svært godt, og der er i perioden
blitt satt i gang aktiviteter, laget budsjett og
tiltaksplan for 2017.
Når det gjelder aktivitet i 2016 har turn
følgende aktiviteter:
1. barneaktivitet. Turn har fellestrening 3
ganger i uken i Vikinghallen. Oppslutningen
har vært svært god og ca. 100 barn har
deltatt på turntrening i 2016. Avdelingen
har godt med trenere, og aktiviteten har
hatt en flott utvikling i 2016.
2. Voksen formiddag: Turn har i dag
formiddagspartier 4 dager i uken.
Partiene har ca. 100 deltakere og er svært
populære. Damene som går på trening er
ivrige og partiene er en svært viktig sosial
møteplass for deltakerne.
3. Voksen kveld: Turn har både herre og
damepartier på kveld. Dyktige instruktører
sørger for at deltakerne har gode treninger.

Sportsdrill:
Turnavdelingen har i 2016 fått innlemmet
en ny gruppe. Sportsdrill er en ny gren i
Viking og Viking har i løpet av høsten fått
20 nye gymnasiaster. Nivået på jentene er

svært bra, og de deltar på konkurranser
både i inn og utland. Det skal bli spennende
å følge gruppen i 2017.

Kvinnelig veteraner på tur:
Kvinnelige veteraner på Golden Age Gym
festival i Slovenia 3. – 8. oktober 2016.
8 kvinnelige veteraner fra TIF VIKING
dro sammen med 24 andre veteraner
fra Bergen til Portoroz i Slovenia lørdag
3. oktober 2016. Vi hadde en flott uke
med nydelig vær i et område som er et
ferieparadis om sommeren.
Søndag defilerte vi og fikk se et fantastisk
show med dyktige turnere i alle aldre –
fra 4 til 90 år! Gjennom hele uken var
det oppvisninger i Portoroz og nabobyen
Tartini, noen tropper var i aktivitet både to
og tre ganger. Troppen fra Norge var delt i
to, fordi vi var så mange.
I tillegg til trening og oppvisninger hadde
arrangørene sørget for mange workshops:
sykling, aerobics, bocca, bordtennis,
zumba, bueskyting, pilates, ballspill,
vannngym etc. de var bare å melde seg på
og være aktiv i finværet. For de som hadde
mer energi når kvelden kom, var de også
arrangementer til langt på natt. For oss
fra Bergen – som hadde hatt en elendig
sommer – fikk vi en tilleggs attraksjon: sol
og bad nesten hver dag. Vi måtte nytte
solen mens den var der – og badevannet i
Adriaterhavet var godt over 20 grader.
Oppsummert kan vi konkludere at
Turnavdelingen har stor aktivitet. Vi har
fortsatt en utfordring på styresiden, men vi
har et sterkt håp om at dette skal forbedre
seg i løpet av 2017.

For Turnavdelingen Roger Gjelsvik,
Gerd Knudsen og Kari Hjortås.
VIKINGBLADET
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Årsberetning for gangavdelingen 2016
Styret
Leder
Nestleder/Sekretær
Kasserer
Medlem
Medlem
I 2016 har vi avholdt 5 styremøter.
Stevnekomité
Turmarsjutvalg I.V.V.

Petter Fjeldstad
Nina Solvår Sælen
Nina Gunnarschjå
Nina Gunnarschjå
Syver A. Morvik
Kjell Lund og Petter Fjeldstad
Arthur Lillefosse og Rolf Jensen

tidligere, hovedansvar for bagasjeoppbevaringen under løpet. En
stor oppgave som ble vel gjennomført.
De fleste konsertene på kongen har også hatt hjelp av
gangavdelingen, hvor Nina G som vanlig var en verdifull medhjelper
og stilte opp på samtlige.
Jentegangen, gangavdelingen sitt arrangement, er som vanlig
hovedinntekten i avdelingen. Det er like gøy hvert år å se så mange
blide jenter, både unge og gamle, trave gjennom fjellveien! God
stemning på drikkestasjonene gjør løpet ekstra flott.
Styret setter veldig pris på alle som er med år etter år for å hjelpe
til på denne dagen og vi håper på at alle kan stille neste år også.
Av stevner har vi arrangert Vestlandsmesterskapet, Storetveitmarsjen, Skansemyrssprinten, Vikinggangen, KM Landevei.
Klubbmesterskapet ble i år avlyst da det ikke var noen som stilte
til start.

Økonomi
Jentegangen er fortsatt den største inntektskilden i gangavdelingen,
men som de fleste har fått med seg er deltakelsen dårligere og
dårligere for hvert år. I tillegg tar hovedforeningen en god bit av
inntektene av arrangementet. Resten av dugnadene bringer også
inn betryggende inntekter. Tatt i betraktning den begrensede
aktiviteten i avdelingen er økonomien fortsatt god.

Turmarsjgruppen

Joakim Sælen har slitt med skade i 2016, han er nå i gang
igjen med treningen og satser på en sterk 2017-sesongen.

Representasjon
Veteranutvalget

Jan Rolstad

Norges Friidrettsforbund
Hordaland Friidrettskrets
Varamedlem
Hordaland Friidrettskrets

Nina Solvår Sælen
Petter Fjeldstad (frem til oktober)

dommerutvalg - Kappgang
TIF Viking Hovedstyret,

Kjell Lund-Formann

Halldis N. Dahl-Mosjonsansvarlig
Dommeroppgaver i regi av Norges Friidrettsforbund
NM-Innendørs, Bærum
Nina Solvår Sælen
NM Bane, Askøy
Sølvi Furnes Pettersen
UM Innendørs, Sandnes
Sølvi Furnes Pettersen

Dugnad og egne arrangementer
Gangavdelingen har vært godt representert på de fleste
dugnadene i viking. På Bergen City Marathon hadde vi, som
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Turmarsjgruppen har bestått av Arthur Lillefosse og Rolf A Jenssen.
Vi har avholdt sommerserie og vinterserie fra Skansemyren
idrettsplass. Vi savner nok den tiden vi kunne få møtes i
Vikinghallen, mange av våre deltakere kvier seg til å reise opp til
Skansemyren, spesielt på vintersdager.
Vi har avholdt 12 marsjer med tilsammen 80 deltakere, det er ikke
mange, men vi ligger på det samme som i fjor. Men så lenge det
ikke går i økonomisk i minus og at vi trives med det, vil vi fortsette.
Så har vi vår stolthet Bergen byvandring, der profiterer vi Viking på
en meget fin måte. Vi har opp gjennom de årene vi har drevet hatt
mange tilreisende fra Europa og U.S.A.
Det var 270 stk. som har fullført i 2016, men dessverre ingen fra
Viking.

Trening
Trenere for sesongen har vært Roger Gjelsvik, Syver A. Morvik og
frem til april - Nina S. Sælen.
Roger har hatt hovedansvar for Joakim, og Syver har hatt ansvaret
for de yngre utøverne. I tillegg har Syver vært med Joakim på de
fleste stevnene og samlingene Joakim har deltatt på både i inn og
utland, samt vært med på oppfølgingen av ham.
I år har treningene hovedsakelig foregått fra Vikinghallen mandag
og onsdag. Joakim har også hatt treninger i fjellveien og noen

ganger Fana Stadion andre dager enn fellestreningene, særlig
tirsdag, torsdag og lørdag.
Gangavdelingen reiste også på treningssamling til Spania. Joakim
og Syver dro til Torrevieja for å slå sammen samlingen med team
viking-samling, mens resten dro til La Manga.

Sammendrag av sesongen
Joakim startet sesongen med forsøk på 50km i Spania. Dette gikk
ikke slik vi håpet, og endte med disk tidlig i løpet. Formen var det
derimot ikke noe å si på. Han deltok i British Grand Prix i Leeds
hvor det ble en 4.plass og under innendørs NM tok han en 2.plass.
Teknikken kom ikke helt på plass i løpet av sesongen og pga.
skade og sykdom ble sesongen tidlig avsluttet. Etter et lengre
sykdomsfravær begynte Joakim å trene igjen før nyttår, og vi håper
på en sterk neste sesong.
Veteranene er en sprek gjeng som representerer klubben på en
god måte i både inn og utland. Denne sesongen har de deltatt både
i EM og VM med flotte resultater.
Rekrutteringen i avdelingen har ikke vært god, og etter Petter
og Arild sluttet har vi ikke hatt juniorer. Vi jobber for å få til bedre
rekruttering neste sesong, og et mulig samarbeid med friidrett.

DREGGEN

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.
Hollendergaten 2 - Tlf 55544920

Resultater
NM innendørs senior Bærum
Herrer senior:
Joakim Sælen
Syver Andersen Morvik
Petter Strømmen
British Grand Prix of Racewalking Leeds
Herrer senior
Joakim Sælen
Europamesterskap innendørs i Italia
D. 70 3000m
Halldis N.Dahl
D. 70 5km
Halldis N.Dahl
H. 70 3000m
Arvid Bjørsvik
H. 70 5km
Arvid Bjørsvik
Lag
Arvid Bjørsvik
H. 65 3000m
Jan Rolstad
H. 65 5km
Jan Rolstad
Nordisk mesterskap i Danmark
H. 70 5000m
Arvid Bjørsvik
10 km
Arvid Bjørsvik
Norgesmesterskap:
Innendørs- Jessheim
D. 70 3000m
Halldis N.Dahl
H. 70 3000m
Arvid Bjørsvik
H. 65 3000m
Jan Rolstad
Langdistanse – Søfteland
H. 70 20km
Arvid Bjørsvik
H. 65 20km
Jan Rolstad
Hoved NM – Geithus
H. 70 5000m
Arvid Bjørsvik
H. 65 5000m
Jan Rolstad

nr.2
nr.4
nr.5

Halvdan L. Solberg A/S

nr.4
nr.2
nr.2
nr.5
nr.5
nr.1
nr.13
nr.16
nr. 2
nr.2

nr.1
nr.2
nr.1
nr.1
nr.1
nr.2
nr.1

Styret, 22.2.2017 Petter Fjeldstad Leder, Nina S. Sælen
Nestleder/Sekretær, Nina Gunnarschjå Styremedlem,
Syver Morvik Styremedlem
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Foto: Kondis/Kjell Vigestad

Returadresse:
Vikinghallen
Ø. Dreggsalm. 7
5003 BERGEN

Bli med på
løpsfesten!

Lørdag 29. april 2017

• Påmelding: www.bergencitymarathon.no
Maraton

Halvmaraton

Stafett

5 km

Barneløp

