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Lederen har ordet
Det første jeg ønsker å si dere alle er at TIF Viking er som
vin, blir bedre og bedre med årene. Vi er nå blitt 125 år, og
dette er bare begynnelsen på neste forbedringer i foreningens
utviklingsprosess.
Det skjer nå så mye positivt i foreningen at jeg er sikker på at
vi utvikler oss i riktig retning, og som gjør oss til den største
sentrumsforening/ klubb. Vi skal nå videreutvikle vår
VIKING
BERGEN
strategi, slik at vi kan være i stand til å nå foreningens
nye mål. Da må alle medlemmene i foreningen
være med å ta et tak i samme retning. Avdelingene
i foreningen må snakke sammen, hjelpe hverandre
slik at vi bygger opp en slags ”supportergjengen” for
års jubileum
hverandre. Vi må for all del ikke gå i den fellen at vi blir
en forening i egen foreningen. Som tidligere sagt er vi
en sentrums forening, og dette gir oss fordeler og mange
utfordringer. Vi har egen hall og to fjellhytter. Disse skal i
høyeste grad brukes til trening og skape fellesskap. For
å bedre treningsforholdene til barn og ungdom, har vi
innredet en hall på hele 2500 m2 i Eidsvåg. Foreningens
administrasjon og våre instruktører gjør en enorm jobb.
Vår lille administrasjon er også utrolig dyktig til å finne
nye utvikling- og forbedringsområder. Tilslutt vil jeg
takke dere alle i foreningen for at dere er med og
17.mai 2017 var det 125 år
bygger Turn- og idrettsforeningen Viking til nye
siden TIF Viking ble stiftet.
høyder og at vi er en stor del av bybildet.
Jubileet ble feiret med stor
jubileumsfest i Vikinghallen
Mvh Kjell Lund, Leder TIF Viking
i november 2017.

Turn og idrettsforeningen Viking har ved utgangen av året
totalt 3098 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. Videre er det ca. 40 instruktører 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, Viking campus i Eidsvåg, 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. I tillegg har vi
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Årsmøte 2018
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!

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

Kontrollkomitè
Aslak Gundersen
Gunnar Knudsen
Valgkomitè
Medlem

Christian Ravnå

egne styrer for Vikinghytten på Mjølfjell og Vikinghytten på
Vareggen. Disse gruppene har 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. Foreningen har i 2017 fått en ny eiendom å ta vare på.
Foreningen inngikk i høst avtale om leie av ca. 2500 kvm i
de gamle lokalene til Gilde i Eidsvåg. Arealene er pusset opp
og klargjort for trening til håndball, basistrening og friidrett.
Offisiell trening for våre egne startet opp 8. januar 2018.
Arbeidsutvalget har i 2017 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 også vært gjort gjeldene for 2017.
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er helt avgjørende for oppslutningen. Dette blir svært viktig
å ta tak i 2018.
I tillegg til den tradisjonelle aktiviteten i avdelingene ser vi
at tilbud i skoleferier blir stadig mer populært. Viking hadde
i 2017 ca. 400 barn på idrettsleir. Dette er et område hvor
vi har stort potensiale til å vokse. I tillegg har Idretts-SFO
blitt enda større og samlet på slutten av året ca. 30 barn til
aktivitet etter skoletid.

Konkurranseidrett
Team Viking har i 2017 bidratt til å legge til rette for at
våre beste utøvere og lag kan satse på en måte som øker
muligheten til å prestere bedre. Utviklingen i håndball,
volleyball og taekwondo er svært bra. I håndball har vi nå
to lag i 1. div og begge lag har startet sesongen meget
bra. I taekwondo deltok Silje Pettersen i U-21 EM på
våren og sammen med Karoline Gjelsvik presterte de på
internasjonalt nivå. I volleyball opplevde vi i starten av året
å spille kvartfinale i
E-cup. Etter bortekamp
i Sibir i Russland
var det stinn brakke
og stor stemning i
Haukelandshallen.
Kampen ble overført
på TV2 sportskanalen
og rammen rundt
returoppgjøret var
fantastisk. Dessverre
ble det tap, men det
gav absolutt mersmak
og vilje til å satse enda
mer i fremtiden.

Breddeidrett
Tora Aasheim Nymark

Barne- og ungdomsaktivitet i foreningen
Aktiviteten for barn og unge har også i 2017 var stor. Noen
avdelinger opplever stor pågang og øker sin oppslutning,
mens for andre er det dessverre motsatt. Håndball,
turn, volleyball og friidrett har stor pågang og nok med
å ta imot alle. Ski, taekwondo og ung viking opplever en
stabil rekruttering, mens gang og orientering har store
utfordringer med å trekke til seg nok barn og unge til at
treningene blir meningsfulle og interessante for de som
deltar. Her har foreningen en utfordring. Der har det siste
året vært gjort en rekke tiltak for å bedre dette, men det
har vist seg å være vanskelig. Men vi gir ikke opp, og
arbeidsutvalget sammen med administrasjonen ser for
seg å starte en dialog med avdelingsstyrene for å se hva
som kan gjøres og hvordan hovedforeningen kan bidra.
For de idrettene som opplever stor tilstrømning av barn,
er utfordringen å skaffe nok treningstid og trenere. For
håndball blir forholdene radikalt bedre med lokalene i
Eidsvåg. For friidrett blir det en ny tid når Skansemyren står
ferdig med nytt dekke og moderne fasiliteter. Her vil og den
nye hallen i Eidsvåg bli et viktig bidrag til vintertreningen.
Uansett hvilken idrett vi snakker om ser vi at flinke trenere

4

VIKINGBLADET

og fest. Arrangementet var en stor suksess og gav og et
greit overskudd. Jubileumsfesten i Vikinghallen i november
ble en suksess. 220 medlemmer var med på festen som
avrundet et flott år for foreningen.

Eiendom
Vikings eiendommer blir ivaretatt på en utmerket måte av
våre medlemmer gjennom eiendomsstyrene i samarbeid
med administrasjonen. Styret har arbeidet i flere år med
å realisere ny hall på Koengen. I møte med riksantikvaren
ble vi oppfordret til å se på andre muligheter. Det betyr at
å bygge hall på Koengen vil kreve politisk beslutning, noe
som vil ta lang tid. Denne tiden har vi dessverre ikke. Da
det dukket opp en mulighet i høst til å leie lokaler i Eidsvåg,
i de gamle lokalene til Vestlandske Salgslag benyttet vi
oss av den. Til tross for noe lav takhøyde har vi i løpet
av høsten klart å få til en og en halv håndballbane, en
sprintbane på 55 meter og 3 baner på 30 m, i tillegg til 300
kvm til basistrening. Nå blir
jobben å fylle hallen med
aktivitet, og det skal vi klare.
Se forøvrig egen beretning
fra representantskapet
angående eiendommene.

Utmerkelser:
På årsfesten ble Vetle
Hylland kåret til Vikings
beste utøver 2017. Som
æresmedlem ble John Einar
Thorsheim fra håndball og
Jostein Skodvin friidrett
utnevnt. Karianne Strømme
og Bjørg Larsen ble tildelt
ærestegnet.

Foreningen er en stor
breddeklubb. Vi har et
bredt tilbud totalt sett
og de fleste finner et
Vikingrennet-2018, Totland
tilbud de kan trives
med. Administrasjonen
arbeider kontinuerlig
med å utvikle de tilbudene vi
har. Vi ser at kravene til opplegg og innhold både blir større
og mer krevende, og at folk i mye større grad «shopper»
rundt enn før. Dette er en utfordring, men samtidig en god
mulighet til å trekke til seg nye potensielle medlemmer.
Viking skal gjennom fornyelse og kvalitet satse på at vi
fortsetter å vokse. Vi skal være en betydelig aktør og tilby
trening for folk flest, særlig i sentrum av Bergen.

Foreningen hadde i 2017
en total omsetning på kr.
22.544.425. Driftsresultatet
etter avskrivninger og finanskostnader viste et minus på
kr. 98.505. Foreningen har en god økonomi. Men pga.
investeringene i Eidsvåg, store utgifter med deltakelse i
E-cup i volleyball med bortekamp i Sibir, og en generell
økning i krav til oppfølging av våre arrangementer har vi i
år et lite underskudd på driften. Styret er oppmerksom på
dette, og vil bestrebe seg på at vi i 2018 har et tilsvarende
pluss i regnskapet.

Arrangement

Økonomisk informasjon

2017 vil også bli husket for et år med mange og flotte
arrangement. BCM er selvfølgelig det største, men Bergen
Fjellmaraton og Jentegangen samler betydelig med
deltagere. Bergen Fjellmaraton blir stadig mer populært. 1.
desember la vi ut 2000 plasser for 2018. Etter 7 minutter
var alle plasser solgt, og det var ca. 400 som ikke fikk
billett. Mosjonsløp i riktig innpakning er populært.
I forbindelse med sykkel VM i september sto Viking som
arrangør for et bedriftsarrangement for Ahlsell. Fra torsdag
til søndag oppvartet vi 230 mennesker med mat, foredrag

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
viktig for å bedømme foreningens resultat og stilling.

Økonomi

Fortsatt drift
Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om
fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av
årsregnskapet 2017. 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 6 heltidsansatte i 2017,
fordelt på 3 kvinner og 3 menn. Hovedstyret består
av 7 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
2017. 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 2017.
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 2017 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.

Våre yngste sportsdrilljenter
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TIF Viking inkl. eiendommene
Resultatregnskap

TIF Viking inkl. eiendommene
Balanse pr. 31. desember

15 % rabatt til vikingmedlemmer
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TIF Viking inkl. eiendommene
Balanse pr. 31. desember

TIF Viking inkl. eiendommene
Noter til regnskapet for 2017
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Dette årsregnskapet inkluderer Hovedforeningens aktiviteter
i regnskapsåret. Representantskapet og underavdelingene
(orientering, turn, gang, langrenn, friidrett, håndball, volleyball
og taekwondo) avlegger egne regnskaper og er ikke med i
Hovedforeningens årsregnskap.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens
bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Note 3 - Spesifikasjon av varekostnad

Salgsinntekter

Note 4 - Spesifikasjon av andre
driftskostnader

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
Tilskudd og sponsorinntekter regnskapsføres til verdien på
transaksjonstidspunktet. Tilskuddene blir bruttoført og vises
som inntekt i resultatregnskapet. Tilskuddene inntektsføres på
mottakstidspunktet.
Tilfeldige gaver eller gaver fra faste givere inntektsføres når
kriteriene for inntektsføring er oppfylt. Som hovedregel vil det
være på mottakstidspunktet.

Drift av Vikinghallen og leie av andre lokaler
Arrangementer
Overføringer til underavdelinger *)
Team Viking
Annet
Sum

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.

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 FIFOprinsippet. 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.
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2017
1 800 174
4 905 882
1 476 094
3 024 734
1 549 430
12 756 314

2016
1 551 237
3 752 676
1 489 761
2 194 410
1 761 919
10 750 003

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

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

2017
6 647 33
966 756
183 141
7 797 231

2016
5 980 981
848 856
174 128
7 003 965

Foreningen hadde 7 fulltidsansatte og 61 deltidsansatte i 2017.

Ytelser til ledende personer

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Revisjon
Annen bistand

2017
53 500
27 125

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
9 353 120
819 418
10 172 538
-3 935 672
6 236 866
271 300
20-50 år
Saldo
4-6 %

3 849 878
165 777
4 015 655
-2 868 055
1 147 600
236 818
5-8 år
Saldo
15-20 %

Sum
13 202 998
985 195
14 188 193
-6 803 727
7 384 466
508 118

Note 7 - Bankinnskudd
					
Bundne skattetrekksmidler utgjør			

2017
250 473

Note 8 - Langsiktig gjeld

Note 2 - Spesifikasjon av inntekter
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2016
967 532
250 208
57 989
1 275 729

Lønn til daglig leder utgjorde kr 675 000. Det er ikke utbetalt honorar
til styret.

Fordringer

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

2017
1 029 189
367 893
38 203
1 435 285

Treningsutgifter, instruksjon
Klubbdrakter
Innkjøp av andre varer for videresalg
Sum

2017

2016

4 787 982
1 156 153
8 157 848
3 278 500
2 800 789
2 363 155
22 544 427

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

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
2017
2016
Pantelån Vikinghallen			
1 249 797 1 392 272

Note 9 - Egenkapital

					Egenkapital
Egenkapital 01.01.				
6 246 751
Årsresultat					-98 505
Egenkapital 31.12.				
6 148 246
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Revisjonsberetning for 2017

Årsrapport for taekwondo 2017
Jakob & James

•
•

45 medlemmer i 2017.
Ansvarlig trener er Coral Falco, og hun har 		
hovedsaklig hatt med seg Vilde Haugen Myklebust.
3 grupper for barn og unge (nybegynner, 		
viderekommende og mer erfarne utøvere).
I tillegg er det elite gruppe som har ytterligere 		
kamptrening.

•
•

Til årsmøtet i Viking Turn- og Idrettsforening

Uavhengig revisors beretning
Konklusjon
Vi har revidert Viking Turn- og Idrettsforening sitt årsregnskap som viser et underskudd på
NOK 98 505. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017 og resultatregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag
av viktige regnskapsprinsipper.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov
og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som
den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli
avviklet.

James

Valencia Open

Deltatt

Karoline

Jakob

Andalucia Open
Wonderful Copenhagen

Deltatt

Deltatt

Deltatt

Deltatt

2. plass

3. plass

Dutch Open

Deltatt

Nordisk mesterskap

1. plass

Tyrkisk Club

Deltatt

Spansk mesterskap

2. plass

Tyrkia Open

Deltatt

Serbia Open

Deltatt

Sofia Open

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og
gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets
resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Stevne/Utøver

Deltatt

NM

1. plass

2. plass

Norges Cup (3)

2. plass

1. plass

Norges Cup (2)

3. plass

2. plass

Norges Cup (1)

1. plass

Luxembourg Open
Sammenlagt Norgescup

TIF Viking fokuserer hovedsaklig
på kamp, og medlemmene konkrurerer lokalt på Vestlandet,
i nasjonale stevner og i internasjonale konkurranser. Vi har
hatt fire utøvere som i løpet
av sesongen har deltatt i
nasjonale og internasjonale
stevner, og hvor det er
oppnådd medaljer i flere av
disse. Utøverne viser god
utvikling, og vil ha et stigende
aktivitetsnivå i internasjonale
stevner i 2018.

3. plass

Deltatt
1. plass

1. plass

utøverne. Vi ser frem til et aktivt og spennende 2018.
Oversikten ovenfor viser konkurranser utøverne har
deltatt på i 2017. Utøverne har også deltatt på
diverse treningssamlinger i Valencia, Madrid og
Barcelona.
I tillegg til de tre opplistede, har Ulrik
deltatt på Nordisk og Norges Cup (2.
plass). Ulrik har tatt et studieår i USA,
og har derfor vært forhindret fra å delta på
flesre stevner i 2017. Silje har vært ute på
grunn av skade i store deler av 2017 sesongen.
Vi satser på at Silje og Ulrik er klare for nye
kamper i løpet av 2018.

Fem av våre yngre utøvere deltok på
Vestlandscup i Florø. De oppnådde
gode resultat i de kampene
de gikk. Det viktigste med
turen var imidlertid det sosiale,
samt gi motivasjon for ytterligere
treningsinnsats. Utøverne syntes
dette var veldig gøy, og vi håper på
ytterligere deltakere på Vestlandscup i
2018.

Beltegradering i Vikinghallen

Det har blitt avholdt to graderinger.
Michael Jørgensen har bistått trenerteamet med dette, og vi er meget
godt fornøyd med gjennomføringen av
graderingene.
Vi i styret/foreldregruppen gleder oss
over flotte resultater og super innsats av
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Sagatun

Vikinghallen

Vareggen

T.& IF. VIKINGS REPRESENTANTSKAP

ÅRSBERETNING FOR EIENDOMMENE FOR 2017
Representantskapets styre har etter
årsmøtet 21. februar 2017, hatt følgende
sammensetning:
Ordfører
Økonom
Styremedlem/Sekretær
Styremedlem
Leder hovedstyret
Leder hus-styret Vikinghallen
Leder hytten Sagatun
Leder hytten Vareggen
Valgkomite

Per Bjørkhaug
Bjørn Strømme
Gerd Knudsen
Haldis Nagell-Dahl
Kjell Lund
Per Aase Andresen
Anders Søyland
Egill Knudsen
Gunnar Knudsen
Christian Ravnå

Styret har i 2017 kun hatt ett styremøte,
men det har i tillegg vært møter i styrene
for de enkelte eiendommer. I tilegg har
Per Bjørkhaug vært innkalt til, og deltatt
i de fleste styremøter i foreningens
hovedstyre Flere av styrets medlemmer
har også vært involvert i arbeidet med å
planlegge et nytt varmepumpeanlegg for
Vikinghallen. Dette arbeidet har pågått
gjennom tre år og forskjellige alternativer
har vært vurdert.
Innstilling vedr. valg av løsning og
entreprenør for utførelse av arbeidet, ble
fremlagt på Representantskapets årsmøte
i februar, og godkjent der. Innstillingen
ble sendt foreningens hovedstyre i
april 2017, men ble først behandlet på
hovedstyremøte 5.10.17. Her ble det
imidlertid bedt om mer tid til å vurdere de
økonomiske konsekvenser, og saken ble
vedtatt utsatt til neste hovedstyremøte for
vedtak da. Intet vedtak er fattet pr. d.d.
Vedr. eiendommene:
Årsberetning for Hytten på Vareggen
2017.
Hyttestyret har i perioden 1/1-31/12 2017
bestått av:
Hyttesjef:
Kasserer:
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Styremedlemmer:

Per Bjørkhaug
Kari Bjørkhaug Trones
Christian Ravnå

Den viktigste aktiviteten på «Eggen»
er hyttevaktordningen. Denne har
også i 2017 fungert veldig bra. Ca. 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 (litt) oppvarmet hytte.
Svært mange har med seg egen niste
med både mat og drikke, så salget har
ikke vært så mye å skryte av. Det er
kommet forslag om å kreve et mindre
beløp for dagsbesøk, men foreløpig er
dette ikke satt i verk. Betalingsordning
med Vipps fungerer bra.

dessverre avlyses, da været den aktuelle
søndagen var svært dårlig med kuling og
snøvær. Kun 4 medlemmer fra hyttestyret
møtte.
Besøkstatistikken:
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
1.1 – 31.12.17

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

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

Bergen 26.01.2018 , For hyttestyret
Egill Knudsen -Leder

Årsberetning for
Vikinghallen 2017

Den dagen det var flest besøkende
på Vareggen, var dagen da Bergen
Fjellmaraton gikk av stabelen. Med 1500
deltakere og mange funksjonærer/vakter,
var det et yrende liv rundt hytten.

Hus-styret har i 2017 hatt følgende
sammensetning:

Også i år er det utført en del
vedlikeholdsarbeid på hytten: De tre mest
utsatte veggene utvendig har fått et strøk
maling, og takplatene som var begynt
å ruste en del; spesielt på vestsiden,
har fått et strøk ,med Taksitt takmaling.
Dette gjør at hytten fremstår penere, og
forfallet holdes i sjakk. I samarbeid med
byfjellsforvalteren ble det transportert inn
ved med helikopter, og en del gammelt
avfall ble fraktet ut.
Den tradisjonelle juletrefesten, som i
år ble forsøkt arrangert i januar, måtte

Styret har siden forrige årsmøte hatt to
styremøter. Et i mars 2017, og et i januar
2018.
Leder har hatt samtale med daglig leder
vedr status på de vedlikeholdsarbeidene
som ble utført i 2017, og de vedlikeholdsarbeidene som bør utføres i 2018. Videre
har leder hatt en gjennomgang med
hallens vaktmester.

Leder:

Per Aase Andresen

Styremedlemmer:

Leon Fauske, Gunnar Knudsen
og Trygve Larsen

Varmepumpeprosjektet
Hus-styret oversendte sin innstilling vedr
Varmepumpeanlegget til Representant-

skapet i Viking den 23.01.2017. Representantskapet ble på årsmøtet den 21.02.2017
orientert om planene for oppgradering
av varmeanlegget. Saken ble også lagt
fram til orientering på årsmøtet i Viking
i slutten av februar. Man ble enig om å
jobbe videre med å sikre finansieringen av
prosjektet, som har en kostnadsramme
på ca 5,0 mill. Saken ligger til behandling i
hovedforeningen v/ arbeidsutvalget. Husstyret håper en snarlig avklaring.

Oljetank i fortau.

Ordføreren i Representantskapet har
innhentet pristilbud knyttet til igjenfylling
av eksisterende oljetank plassert i
fortauet utenfor Vikinghallen. Huseier er
pålagt å frakoble oljetanken innen 2020.
Intensjonen var at vi skulle utføre dette
arbeidet i forbindelse med etablering av
nytt varmeanlegg.
Men på grunn av uvisshet knyttet til når
arbeidene med varmeanlegget kan starte,
er det ønskelig å få utført denne oppgaven
i løpet av 2018.
Vaktmester har sammen med Daglig
leder startet tømming av gjenstående
olje fra tanken, ved å bruke oljefyren.
Målingene viser at det var ca 3.700 liter
olje på tanken pr 17.01.2018. Ved bruk av
oljekjelen var antall liter redusert til 2.500
pr 28.01.2018.
I samtale med Vaktmester mener en å
kunne få brukt opp resterende olje i løpet
av februar måned.
Hus-styret har behandlet innkomne
pristilbud og vil oversende en anbefaling
til repskapet om å starte igjenfylling av
oljetanken.

Ventilasjonsanlegg

Hus-styret hadde intensjoner knyttet til
å få utarbeidet en teknisk rapport om
tilstanden til de 4 ventilasjonsaggregatene
som er installert i hallen. Dette arbeidet
har av praktiske grunner ikke blitt utført.
Hus-styret regner med å få utført denne
saken i løpet av 2018.

Vedlikeholdsarbeid utført i
2017:

• Utbedring av gesims langs yttertak
• Yttertak er utbedret
• Alle taksluk er renset, slik at det ikke vil
oppstå noen fare for oversvømmelse ved
store nedbørsmengder.
• Adgangskontroll er installert
• Garderober ved storsalen er pusset opp,
men utbedring av dusjanlegget gjenstår.
• Det er foretatt generell oppussing/
vedlikehold i alle tre etasjer.

Planlagt vedlikehold for 2018

Under samtalen med daglig leder kom det
fram at det var særlig en vedlike-holdsoppgave som administrasjonen mener er
nødvendig å få utført innen kort tid.
1. Dusjanlegget ved storsalen.
2. Skifte all takpapp på hovedtaket.
Hus-styret vil i løpet av kommende år
vurdere igangsettelse av de nevnte
tiltakene.

Driftskostnader.

Driftskostnadene vil bli fremlagt som egen
sak under regnskap/økonomi på årsmøtet.

Budsjett 2018.

Dette blir lagt fram på foreningens
årsmøte.

Oppgaver hus-styret vil
prioritere i 2018.

Teknisk gjennomgang av hele
Vikinghallen.
Det sittende hus-styret har dessverre ikke
klart å få utført en teknisk tilstandsrapport
for Vikinghallen i 2017.
Vi tar sikte på å få den tekniske tilstandsrapporten ferdigstilt i løpet av 2018. En
slik teknisk tilstandsrapport omfatter
både byggets bygningsmessige tilstand,
så vel som den tekniske tilstanden
av ventilasjonsanlegg, varmeanlegg,
elektrisk anlegg, og sanitæranlegg.
Denne gjennomgang skal danne
grunnlaget for en Driftsrapport / FDVrapport for Vikinghallen.

FDV-rapport.

Fordi arbeidet med den tekniske tilstandsrapporten ikke er ferdigstilt, er også
arbeidet med å lage en oppgradert FDVrapport (Forvaltning, Drift, Vedlikehold)
for Vikinghallen ikke påbegynt. En
FDV-rapport er et hjelpemiddel
for å periodisere byggets drifts og
vedlikeholdsplaner. Hus-styret tar sikte på
å kunne fremlegge en oppgradert FDVrapport innen utgangen av 2018. Dette i
tillegg til de forannevnte punktene vedr :
• Oljetank i fortau. • Ventilasjonsanlegg

Bergen, 27.01.2018 for styret i
Vikinghallen: Per Aase Andresen –
leder, Leon Fauske - styremedlem,
Gunnar Knudsen - styremedlem og
Trygve Larsen - styremedlem
Årsrapport for Sagatun forts. neste side
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Årsrapport” Sagatun” Mjølfjell 2017.
Styret:
Anders Søyland,
Bjart Are Hellen,
Trond Nymark,
Roger Gjelsvik,
Thomas Eldholm,
Rune Pinås,

leder
kasserer
medlem – vedlikeholdssjef
medlem
medlem
medlem

Fast arbeidsoppgave for styret, men ikke valgt styremedlem: Tom
Pedersen, bestillingsansvarlig
Leieinntekter er opp ca. 10% fra 2016, på tross av at vi mister 3-4
uker i vinter da hytten manglet vann. I år har vi fått mye utgifter på
reparasjoner og utskifting. Så et samlet driftsunderskudd på over 50
000,For å kunne opprettholde standarden på hytten i framtiden må vi
fortsatt ha fokus på utleie, En oversiktlig kalender som viser når
hytten er opptatt/ledig er på plass på hyttens hjemmesider, men her
er det forbedringspotensiale med tanke på markedsføring av hytten.
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 en fantastisk dugnadsinnsats på
hytten.

Noen saker som er arbeidet med i løpet av 2017
Like etter Nyttår røk pumpe m.m. noe som medførte at pumpe og
trykktank måtte skiftes, dette arbeidet måtte gjøres av Vestnorsk
Brønnservice som måtte fraktes opp med Scooter. Styret stilte med
mannskap til å hjelpe med frakt og diverse hjelpearbeid.
Alle toalettene i hytten er skiftet, og de gamle fjernet. Komfyr og
Platetopp ble skiftet, da den gamle komfyren hadde sluttet å virke. Vi
bestemte oss for å skifte platetopp til en større modell, noe som gjør
det lettere å lage mat i større lag. Taket på Biovac huset ble tatt nå i
høst, slik at det også har fått samme tak som hytten. Da håper vi at
problemene rundt takstein og store snømengder på tak er historie.
I forbindelse med Ski- og Orienteringsrådet sin høsttur til hytten så
ble det utført mye godt ryddearbeid av vegetasjon, felling av trær
m.m. Vi er svært takknemlig for det arbeidet de gjør for hytten.
Arbeidet mot Jernbaneverket som ønsker å benytte veien i
forbindelse med utbedring av jernbanebroen over Ljosangrøvene like
ovenfor Vikinghytten, er satt på vent.
Det samme gjelder en eventuell avtale med enkelte hyttenaboer som
ønsker å få tilgang til Sagatunbakken.

Generelt vedlikehold.
Styret har fulgt opp en relativt omfattende vedlikeholds liste. Vi hadde
en egen dugnad med medlemmer fra styret i februar etter omfattende
arbeid og utskifting av trykktank og pumpe.
Vi hadde dugnad i mai med utskifting av Komfyr og Platetopp, samt
egen dugnad i Oktober med utskifting av tak på Biovac-hus, samt
generelt vedlikehold inne i hytten. Vi har også kjørt vekk mye skrot
etter ombygging av tak og utskifting av toaletter.
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 brukerne og
tydeliggjøre de forventninger vi som utleiere har til brukerne.
Vi oppfordrer brukere av hytten som har tid og ønske om å bidra med
dugnad osv. til å ta kontakt. Det er bruk for flere hender til å ta vare
på hytten vår, bidra i styret osv.

Bergen, 29.01.2018 for styret på Sagatun
Anders Søyland, leder hyttestyret på Sagatun.
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Årsberetning for håndballavdelingen 2017
Styre
Leder
Økonomi
Styremedlem
Sportslig utvalg

til Stavanger og Kongeparken håndball
cup. Dette gleder de seg til.

Trygve Larsen
Tom Pedersen
John Einar Thorsheim
Irene Samuelsen

Gutter 2008/2009/2010:
Trener. Camilla Leikvoll
Treningstid mandager kl. 1500

John Einar Thorsheim
Roger Gjelsvik
Styret i håndball avd har avholdt 2 styremøter møter i perioden. Samt en
del særmøter. Det er på det rene at det er mye arbeid med å følge opp det
som skjer rundt lagene, og at styret nok består av for få personer for å få
utført alle oppgaver på en god måte. Dette er derimot noe en må arbeide
spesifikt med for å bedre.

Jenter 16 år: Trener: Benedikte
Gjelsvik & Camilla Leikvoll

Jenter 12-13 år: Trener: Gunnar
Grindheim. Dette er en gjeng flotte
jenter som har stort treningsoppmøte
og som viser stor spiller glede. De
vinner flere og flere kamper. Lagene
har trening i Ado, Vikinghallen og
Eidsvåg. Gruppen deltar i seriespillet
med J12 og J13. Totalt 19 jenter.
Lagene deltok på Stordcup i Juni og
skal i 2018 delta på Vestcup i Florø.

1 Div damer Trenere: Martin Schmidt og Erik Nydegger.

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. 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 7.
plass noe som ikke er innenfor målsettingen. Men med noen
kamper igjen å vinne, så er det mulig å klatre litt på tabellen.
Som en motsetning til herresiden, har damesiden et hull i
rekrutteringen. Vi har ikke lag fra Jenter 13 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.

1.og 3.div.herrer: Trener: Morten Fjellstad, Alexander

Benevoli. Herrer 1. divisjon Herrelaget vår rykket i år
opp til1. divisjon. Mesteparten av laget fra i fjor er med videre,
en tropp som har vært preget av langtids skader på sentrale
spillere som Alexander Benevoli, og Kenneth Berntsen som
nå er klar til kamp. 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: Øyvind Heggø. I skrivende stund
topper vi tabellen med 1 poeng forsprang. Med det som
grunnlag har det vært et ønske fra spillere om å gå for opprykk
til 2 div. Men for øyeblikket er det en del spiller som er ute med
langtids skade. Noe som kanskje kan gjøre det vanskelig i de
siste kampene.

4.div.damer: Trener: André Sæthre. Oppmann. Jane

Østgård. I kretsserien ligger laget på nest siste plass i. Men
med et par seire så kan vi greie å unngå nedrykk. Laget har
slitt med oppmøte på trening og i kamp, så det kan nok være
forklaring på uteblivende sportslige resultater. 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 topper vi tabellen, og går for opprykk til
4 div hvis vi klarer det. Det er ca 12 aktive spillere med på

Jenter 2006/2007: Trener:

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 Bergen 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.

Gutter 18: Gutter 18, trener: Øyvind Heggø: Laget spiller G18

serie og er påmeld Lerøy serien sammen med Florø. Guttene
trener daglig, enten håndball eller fysisk i Vikinghallen, Da guttene
ikke er flere enn de er, gjennomføres håndballtreningene enten
sammen med BRING-laget, eller 3. divisjonslaget. Noen av
guttene hospiterer også på treningene til klubbens A-lag. 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?

Gutter 16-1 & 16-2: Trener: Øyvind Heggø, Joachim

Benevoli, og Siren Hårvik. 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 16A og på 6 plass i G16B års
klassen. G16A kvalifiserte seg også til årets Bring serie som er en
nasjonal serie for G16.

Gutter 15/16 år: 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 12 - 13 år: Trener: Benedikte Gjelsvik. Dette

er en gjeng med flotte gutter som er veldig ivrige på trening.
Guttene deltar i seriespillet og vinner de fleste kampene. Laget
har noen virkelig flotte talenter som gir oss god tro på fremtiden.
Spillergruppen består av 20 gutter. Lagene har i 2017 deltatt
Glass Cup i Drammen. Dette var en stor suksess der de vant de
fleste kampene og hadde det veldig kjekt sosialt. Det var også
mange foreldre som deltok på turen. I april i år tar gruppen en tur

Benedikte Gjelsvik. Der er en samlet
gjeng på trening på ca 12 stk. på hvert
lag, men spiller kamper hver for seg. Jentene er med på serien og
der vinner de mange kamper. De deltok også på Beachhåndball. I
mai skal de delta på Stord Cup. Det er flere av 2006 jentene som
spiller opp i 2005 serien.

Jenter 2008/2009: Trener : Isabelle Gunnarschjå.

Er en ivrig gjeng som ønsker å lære og har veldig fin
utvikling. Har treningstid tirsdag og torsdag. Lagene deltar på
minihåndballturnering.

Medlemssituasjonen: Medlemssituasjonen har vært

økende i løpet av de siste årene. Vi har totalt 26 lag påmeldt til
årets serie nå følgende lag påmeldt i serie. Damer 1 div, Damer
4 div, Jenter 16, Jenter 12-13, Jenter 11, Jenter 8-7, Herrer 1 div.,
Herrer 3 div., Herrer 4 div., Gutter 18, Gutter 16, Gutter 14, Gutter
11-12, Gutter 10, Veteran lag for herrer 40, Veteranlag for damer 35
Arrangementer: 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: 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:

Målet er at damelaget skal bli et stabilt 1.divsjonslag.
Herrelaget har som målsetning å etablere seg i 1 div men går for
opprykk hvis muligheten er til stede, 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.
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Årsberetning for turnavdelingen 2017

Å rs

Vikingutøvere på treningsleiren til
Portugal i begynnelsen av mars 2017

b e re

t n in g fo r friid

STYRET
Styret i Friidrettsavdelingen har bestått av følgende:
Leder

Helge Alvin Rosfjord

Trener

Bjørg Larsen

Kasserer

Dag Hovland

Styremedlem

Kalle Løseth

Det har vært stor aktivitet i Friidrettsavdelingen i 2017.
Om lag 40 har vært fast på treningene gjennom året. Det
startet på nyåret i Leikvanghallen og Viking-hallen . TIF
Viking deltok på Nornal-lekene i januar og Pingvin-lekene i
februar.
Årsresultatet viser at driften har et overskudd i 2017 på kr
24.347 (ex. gjeld).
Viking Friidrett var representert på mange av vårstafettene
i distriktet bl.a. under Fri-stafetten og Viking-stafetten.
Under Karabinlekene på Fana stadion i mai var det mange
Viking-løpere som oppnådde gode resultater.
Abdi vant 60m på 7,91, 80m på 10,37, 100m på 12,87
og 200m på 26,40 i 13 års klassen. På 80m satte han ny
kretsaldersrekord - han løp det forteste en 13 åring har løpt
i Hordaland på 80m. Så var Abdi, Jonas, Thomas og Erik
W-S med på stafettlaget som tok sølv på 4x60m
Erik Ø vant 60m på 8,72 – ny flott pers. Han hoppet 4,27
i lengde (ny pers) og ble nr 3, hoppet 9, 12 i tresteg (ny
pers). Harald løp 60m på 9,30 ble nr 6. Oda løp 60m på
9,71 og hoppet 3,52 i lengde. Laura løp 60m på 9,55 (ny
pers) og hoppet 3,19 i lengde (ny pers)
Thomas løp 100m på 13,74 (ny pers), 600m på 1,36,25 (ny
pers med 4 sek), hoppet 9,79 i tresteg, løp 200m på 27,76
(ny pers) Erik W-S løp 600m på 1,47,84 Jon vant 200m
på 24,20 (ny pers og bare 0,20 fra UM kravet) Pernille
hoppet 1,99 i lengde, kastet 10,50 i liten ball og løp 400m
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på 1,40,36. Mangler resultat på 40m Heine løp 40m på
7,39 (ny pers), løp 400m på 1,20,56 (ny pers), hoppet 3,06 i
lengde og kastet 17,72 i liten ball (ny pers)
I tillegg deltok Viking på Hovdingleikane, Framolekene ,
Gneistspelen og Bergenslekene med flotte resultater. To
løpere ble i september tatt ut til kretslaget - Leøylekene
på Osterøy, Abdirashid og Thomas. Under Bergenslekene
klarte Thomas kravet til UM på 2000 meter.
Under UM på Fana stadion i begynnelsen av september
satte Jon fin ny pers på 100m (12,20) i UM selv om han fikk
krampe i låret og ikke kunne fullføre på ordentlig måte.

Stor dugnadsinnsats
Fra dugnadsgjengen under BCM i april 2017
Friidrettsgjengen har delta på en rekke dugnader i 2017.
Både under BCM og ellers under konsertene på Koengen
har det vært godt fremmøte. Og stemningen har vært på
topp, slik under drikkestasjonen ved Sandviken sykehus
under BCM i april 2017.
I tillegg ble det arrangert en kiosk under sykkel-VMs
tempoetappe opp til Fløien i september. På Skansemyren
ble det et svært godt salg av kaker, pølser, vafler og kaffe.
Og et betydelig overskudd vil være et bidrag til vintertreningsleiren i Spania i 2018.

Friidrettsturene
Det gode samholdet og vennskapet i Friidrettsavdelingen
er med å bli ytterligere befestet gjennom de årlige turene.
Det gjelder turer til Mjølfjell (bildet over) og vintersamling i
Syden (bildet under)
Treningssamlingene er en ekstra motivasjon gjennom
vintertreningene og forbereder løperne til vårsesongen.

I 2017 ble det dannet et interimsstyre i turn bestående av:
Leder:
Gerd Knudsen
Nestleder:
Bjørg Haugland
Økonom:
Anne-Lise Grung
I gruppen Sportsdrill er følgende representanter:
Inger Johanne Haugen, Liv Nordal, Ingrid Kleiven(trener).

BARN
Der er stor aktivitet på barnepartiene med over 100 barn i
aktivitet. I perioder har det vært for mange barn i hallen slik
at man har vært bekymret for sikkerheten. Dette vil bedre
seg når vi får frigitt tid fra håndball som flytter aktiviteten
ut i den nye hallen i Eidsvåg. Vi har hatt følgende trenere:
Victoria Nilsen, Ingrid Kleiven, Sigurd Kleiven, Amalie Lien,
og Stine Nordal. I 2017 har vi arrangert klubbmesterskap
for alle barn sammen med sportsdrill. Som en begynnelse
var dette et goldt arrangement og alle utøverne fikk
glassfigur i premie. Klubbmester: Camilla Midtun
Homme. 3. desember var det festforestilling med hele
turnavdelingen i aktivitet på årets juleoppvisning. Flott
arrangement og fullsatt Vikinghall. Vi er takknemlig for at
Roger tok speakerjobben.

SPORTSDRILL
Sportsdrill har fått god tilhørighet i Viking etter vel et år i
klubben. Vi startet opp 01.01.2017 med 9 konkurranseutøvere
og har pr. i dag økt til 28 konkurranseutøvere i alderen 9 til 18
år. Rekrutteringen er god og primært fra sentrum. Vi har åpne
barnepartier sammen med turngruppen. Sportsdrillgruppen har
Eli Karin Midtun som hovedtrener og Ingrid G. Kleiven som ass.
hovedtrener. Jentene trener fra 3 til 15 timer uken i ulike haller.
Sportsdrill har konkurransemessig hatt et aktivt år. I januar
deltok vi i konkurranse i Staffanstorp i Sverige og i juni deltok vi
i femnasjoners vennskapskonkurranse i Almere i Nederland. I
alle konkurransene har vi fått gode resultat og vist fram sporten.

Vi har og deltatt med utøvere i fem ulike nasjonale mesterskap i
løpet av året. I løpet av høsten har vi fått på plass en tropp med
de eldste jentene som satser på å kvalifisere seg til internasjonale
mesterskap nå i 2018. De har hatt fransk verdensmesteren Jason
Travers til å bistå med program og koreografi. Sportsdrillgruppen
er organisert med eget foreldreutvalg på 8 stykker. Vi har deltatt
på de ulike dugnadene til TIF Viking og arrangert våre egne i løpet
av høsten. Sportsdrillgruppen er en aktiv gruppe og det blir også
forsøkt arrangert ulike sosiale tilstelninger for utøverne. De eldste
jentene har og vært på team-buildingstur til Sagatun på Mjølfjell.
Det er utfordrende og krevende å bygge opp noe nytt – men vi er
blitt godt mottatt i TIF Viking og begynner å føle oss som en del av
Viking familien. Vi ser fram til en spennende sesong nå i 2018. TIF
Viking står blant annet som arrangør av NM i Sotra Arena 20.0422.04.2018 og da håper vi mange tar turen dit.

VOKSNE:
I Viking er det stor aktivitet med turn for voksne 4 dager i uken.
Her er mange utøvere og gode trenere og et godt sosialt miljø.
Vi har også tilbud for voksne dame og herrer om kvelden. Vi har
fortsatt en gruppe Kvinnelig veteraner som reiser på stevner i
inn- og utland. I sommer var 12 stykker fra Viking representert på
Landsturnstevne i Haugesund en uke rundt St. Hans. Instruktører:
Damer mosjon: Berit Helvik Larsen. Damer Aerobic: Jette L.
Hansen, Herrer Mosjon: Bjørg Haugland

ØKONOMI
Turnavdelingen har hatt et aktivt år og det viser seg i økonomien.
Den er blitt noe bedre enn de siste årene og det skyldes mye at vi
har fått sportsdrill inn under turn. De har vært flinke med dugnad
til konserter og salg av kaker og kort til jul. Vi har endel utgifter til
trenerne men det er et overskudd inn i det nye året.

For turnstyret i Viking: Bergen 24.01.18, Gerd Knudsen
– Inger Johanne Haugen – Anne-Lise Grung
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Avdelingens medlemmer
er fordelt på 7 dame- og
7 herrelag fra U13 til
elite. Avdelingen sliter
med rekruttering til
aldersbestemte klasser for
gutter, noe som synes å
være et nasjonalt problem
for volleyball, og noe som vi
må fokusere på våren 2018.
Flaggskipet er i år som i fjor
herrelaget som igjen gjorde
seg bemerket nasjonalt som
internasjonalt.
I august 2016 gikk Nyborg VBK
over til å bli en avdeling i TIF Viking.
Elitelaget er blitt en del av klubbens
elitesatsing Team Viking. Dette har
blant annet gitt lettere tilgang til
styrketrening i klubbens styrkerom,
der blant andre fysioterapeut Morten
Hilde har gitt verdifull hjelp. Scott
Olsen ga seg som hovedtrener for
laget etter sesongen 2016-2017. I
hans sted er en tidligere Nyborgspiller
kommet inn, Jon Eirik Liseth. I tillegg
har Geir Eithun gått fra å være
spiller til å assistere på trenersiden.
I treningssituasjonen har høsten
vært brukt til å legge et enda bedre
fysisk grunnlag, og teknikk er også en
prioritert del.

vi ville fortsette og utfordre jentene
sportslig sett, da laget består av kun
junior spillere.
I sesongen 2017/18 ligger laget
godt an til å kunne kjempe om en
opprykksplass til 1 divisjon, og laget
ønsker å rykke opp da de synes
å holde det sportslige nivået til 1
divisjon, noe laget viste i forbindelse
med at laget fikk wild card til 1
divisjons rankingturneringen i
Sandnes i november (kvartfinaleplass
– tap mot vinneren av turneringen)

Foto: Ben Valand/NVBF

Damelaget hadde en
oppløftende vårsesong
og var bare marginer
unna en semifinale i
sluttspillet som ville
vært tangering av lagets
topplassering historisk
sett. Før høstsesongen
mistet vi hele 7 og en
god del rutine forsvant
med disse spillerne.
Erstatningen ble mange
unge spennende talenter
fra naboklubbene i
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Aldersbestemt rekrutering har vært
og synes fortsatt å være en utfordring
spesielt på guttesiden. Noe av dette
kan nok skyldes mangel på faste
trenere og oppmenn, en sak som det
nå er tatt tak i. P jentesiden synes
situasjonen mer stabil. En del spillere,
spesielt på guttesiden frekventerer
flere lag, mye på grunn av mangel på
spillere i deres aldersklasse.
I 2017 deltok TIF Viking med 4 lag
i NM finalene og resultatet var nok
ikke helt som forventet: GU15 – 7
plass, GU17 – 3 plass, GU19 – 9
plass, JU17 – 9 plass

Årsberetning for volleyballavdelingen 2017

høydepunkt var at vi som første
norske herrelag nådde kvartfinale i
I sesongen 2016-207 spilte laget
CEV Challenge Cup der de senere
i alt 31 offisielle kamper fordelt på
cupvinnerne Fakel Novy Urengoy fra
12 seriekamper, 3 sluttspillkamper,
Sibir ble for sterke. Resultatmessig
5 NM-kamper, 5 i NCC og 6 i
hadde laget ellers både opp- og
CEV Challenge Cup. Sesongens
nedturer. Etter en meget god sesong
(klar grunnspillmester)
klart laget dessverre ikke
Foto: Frode Andersen
å gå til finale i sluttspillet.
Skuffende var også
tapet i NM-finalen, og
trass i gode kamper
i NCC, endte vi totalt
på 4.plass i sluttspillet.
Elitestallen ble utvidet
til 18 spillere i tillegg
til overbyggingsavtale,
og noen av spillerne
har også bidratt til 1.
divisjonslagets gode
resultat.
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Høsten 2017 starte vi opp
ett prøveprosjekt med en
nybegynnergruppe på junior jente
siden i volleyball avdelingen. Dette
var det vi kalte Nybegynner gruppen,
vi opprettet dette da vi har opplevd
stadig tilsig av jenter som ville starte
med volleyball, ikke bare i starten av
sesongen, men gjennom hele året.
Dette har til dels gått utover de mer

«etablerte» og vi laget derfor en ny
gruppe, der alle jenter i alderen 13-18
starter på samme sted, og etter at de
når et visst nivå, blir puttet inn i de
aldersbestemte lagene. Så langt har
dette fungert flott, vi har fått inn 15
nye spillere i klubben, der det kommer
nok enda flere over nyttår.

alderen 16-19 år, men laget fikk også
inn noen mer etablerte spillerne.
Utover fikk vi dessverre også en
del reduksjon i den mer etablerte
delen av laget, både på grunn av
slitsom pendling men også skader.
Eivind Pettersen har fortsatt som
hovedtrener og ble i år assistert av
Kristian Mjelde Bjelland (elite herrer)
og Thomas Wold (ny fra NTNUI).
Sistnevnte erstatter Geir Vangen som
takket av etter mange sesonger.
Femteplass i grunnserien 2016/17
der høydepunktene var to seire mot
norgesmester og sluttspillfinalist Oslo
Volley, og kvartfinale i sluttspillet.
Høsten har vært noe variert, men
i eliteserien 2017/18 slo laget
regjerende sluttspill- og seriemestre
Randaberg 3-2 på bortebane
åpningshelgen. Deretter ble det
fire tap før året ble avsluttet med
3-2-seier hjemme mot Koll. Når seks
seriekamper gjenstår ligger Vikingdamene på sjetteplass på tabellen
med mulighet for avansement.
Sluttspillkvartfinale i mars er
hovedmålet for vårsesongen.
1 divisjon herrer kan vi på mange
måter betrakte som et lag hvor
avdelingens unge talenter får
mulighet til å spille og utvikle seg
på et relativt høyt nivå. Samtidig blir
laget ofte forsterket av unge spillere
i elitestallen som har anledning til å

gå fritt mellom lagene. 1 divisjons
laget har alltid ligget på øvre halvdel
av tabellen og så også i 2017. Det må
også nevnes at halve serien for 1.
divisjon avvikles i form av 3 såkalte
«rankingturneringer» hvor alle 1
divisjonslagene kommer sammen og
spiller turnering over en helg.
Avdelingen har 2 damelag i 2
divisjon. Viking 3 Damer var i 201617 sesongen i 3.divisjon, men klarte
å komme på plass til å ryke opp.
Dette ble godkjent av regionen, og
hovedgrunnen til opprykket var at

Årsberetning for gangavdelingen 2017
Styret
Leder

Petter Fjeldstad

Nestleder/Sekretær

Nina Solvår Sælen

Medlem

Syver A. Morvik

Turmarsjutvalg

Rolf Jensen

Representasjon

Formann: Kjell Lund

Dugnad og egne arrangementer
I fjor jobbet vi dugnad på Bergen City
Marathon (BCM), vi var representert
på flere konserter og vi arrangerte

Jentegangen. Jentegangen hadde
20-års jubileum og målgang var
denne gang på Zachen. I fjor
arrangerte vi Vestlandsmesterskapet
i kappgang, Skansemyrssprinten og
Festningsmarsjen.

Styrets status

Økonomi

Nina og Petter gikk ut av styret på
våren.

Som tidligere år så er det
Jentegangen som er vår største
inntektskilde. Samtidig så får vi inn
penger via BCM og konsertene.
Dette gjør at vi har en tilfredsstillende
økonomi i avdelingen.

På årsmøte i hovedforeningen ble det
i 2017 vedtatt at vi skal bli en del av
friidrettsavdelingen, men at vi i tillegg
skal få være en undergruppe, slik
som joggegruppen er.

Petter har på ny gått inn i styret
igjen. Vi har hatt ett møte mellom
ganggruppen, joggegruppen og
friidrettsavdelingen høsten 2017.
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Styre og utvalg
På avdelingens årsmøte i 2017 ble det valgt følgende styre og utvalg:
Styre
Trude Kyrkjebø
Leder
Valgt for 2016-2017
Karianne Strømme
Styremedlem
Valgt for 2016-2017
Følgende var ikke på valg, men ble valgt for 2017-2018 på forrige
årsmøte:
Bjart Are Hellen
Trygve Buanes
Vemund Hansen
Knut Kyrkjebø
Kartråd
Tor Sørevik
Jørgen Frønsdal
Jørn Torgersen
Axel Ingvaldsen
Kontrollkomité
Valgkomité
Stig Mjeldstad
Jan Harald H Pedersen

Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Benkeforslag ungdomsrepresentant
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

valgt for 2017

Leder -ikke valgt på styremøte men har tatt
på seg vervet i etterkant
Medlem -ikke valgt på styremøte men har tatt
på seg vervet i etterkant

Bilde t.v. Vinnere av D/H11-12 i KM stafett - Andreas
Strømme Lid og Nicklas Angelskår Kobbeltvedt

Årsberetning for orientering 2017
Medlemmer

Per 31.12.2017 hadde orienteringsavdelingen 61 medlemmer.

Den sportslige virksomheten

Sportslig utvalg har også i 2017 bestått av følgende
medlemmer: Karianne Strømme, Bjart Are Hellen, Trygve
Buanes og Göran Winblad (frem til mai).
Gjennom hele 2017 har det vært god aktivitet i avdelingen,
men det har vært noe nedgang i aktive ungdommer. Det
har vært gjennomført klubbtreninger, tirsdager og torsdager
første halvår, med egne treninger for rekrutter i Åsane. Göran
Winblad som har vært avdelingens trener de siste årene,
avsluttet sitt arbeidsforhold i juni. Det ble ikke ansatt ny
trener etter Göran, og siste halvår er det derfor kun arrangert
fellestreninger sporadisk på medlemmenes initiativ. Det er ikke
arrangert noen klubbsamlinger dette året. Første planlagte
klubbsamling, vintersamling på Mjølfjell, ble avlyst da det ikke
var vann på Vikinghytten. Flere av medlemmene har deltatt på
kretsens lørdagstreninger og samlinger gjennom hele året.
I høst har Trygve Buanes startet opp en rekrutt-gruppe i
Sædalen som har hatt treninger hver tirsdag fra begynnelsen
september. Til sammen har ni barn i alderen 8 til 9 år vært
med på treningene. Av disse er det syv som har vært med
på de fleste treningene. Treningene i Sædalen fortsetter
utover vinteren og våren, med unntak av når det er UrbO-cup/
pokalkamp/sprintcup – da deltar vi der.
Medlemmene har deltatt flittig på både lokale, nasjonale
og internasjonale- løp denne sesongen. Mange har løpt
mange konkurranser og har hevdet seg bra i løpet av
2017-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 16 KM-medaljer (5 gull) og 3 medaljer (1
gull) fra Vestlandsmesterskapet. I kretsrankingen hadde vi 5
klassevinnere og ytterligere 4 blant de tre beste i sin klasse.

Sigve Popsuev Buanes i mål på første
etappe av Kompisstafetten
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Veteran-VM: Sprint: 15. Per Bjørkhaug (H75-), 10. Jan Harald
Helmich Pedersen (H70-, B-finale), Langdistanse: 6. Axel
Ingvaldsen (H80-), 32. Jan Harald Helmich Pedersen (H70-).
Norgesmesterskap, hovedløp og veteranmesterskapet:

NM ultralang: 18. Mariann Schei (D21-), 37. Bjart Are Hellen
(H21-), NM langdistanse: 40. Knut Kyrkjebø (H17-18), NM
mellomdistanse: 54. Knut Kyrkjebø (H17-18), HL sprint: 20.
Tora Aasheim (D16), 29. Mari Strømme Lid (D16), 36. Magnus
Strømme Lid (H14), 38. Ulrik Hellen (H15), HL langdistanse:
15. Mari Strømme Lid (D16), 20. Magnus Strømme Lid (H14),
25. Tora Aasheim Nymark (D16), 60. Ulrik Hellen (H15).
Veteranmesterskapet sprint: 2. Hermann Kobbeltvedt
(H85), 2. Tore S Rasmussen (H80-), Veteranmeskerskapet
langdistanse: 2. Axel Ingvaldsen (H80-). Veteranmesterskapet
mellomdistanse: 2. Tore S Rasmussen (H80-). Kretsmestre:
Mari Strømme Lid (Mellomdistanse D15-16), Tora Aasheim
Nymark (Langdistanse D15-16), Karianne Strømme (Langdistanse
D40-), Mari Strømme Lid, Karianne Strømme, Tora Aasheim
Nymark (Stafett D17-), Trygve Buanes, Bjarte Eikanger
(Sprintstafett H15-), Vestlandsmester: Karianne Strømme
(langdistanse D40-). HOK-rankingvinnere: Andreas Strømme
Lid (H11-12), Tora Aasheim Nymark (D15-16), Karianne Strømme
(D40-), Kjetil Damm (H50-), Jan Harald Helmich Pedersen (H70-)

Arrangementer

I 2017 har vi arrangert:
- Pokalkamp 09.05 ble arrangert på Fløysletten med Trygve
Buanes som løypelegger og Karianne Strømme som
løpsleder.
- Lørdag 10.05 og 11.05 arrangerte en KM-mellom på lørdag
og KM ultralang på søndag. Dette var TIF Viking jubileumsløp
der begge løpene hadde mål på Sædalen skole. Lørdag
gikk deler av løpet i terreng som det aldri har blitt løpt o-løp
tidligere og en hadde et helt nytt synfart kart. Søndagen hadde
de to lengste løypene en stor del av løpet på Ulriken-kartet
mens resten hadde løypen på Landåsfjellet. Tett tåke både
lørdag og søndag gjorde at det ble ekstra utfordrende for
løpere. Jørn Torgersen var løypelegger og Karianne Strømme
var løpsleder begge dagene. Det ble gjort en stor innsats av
flere for å få disse løpene gjennomført og en fikk skryt for
arrangementet.
- Tirsdag 05.09 arrangerte vi sprintløp med to unge
løypeleggere Ulrik Hellen og Eirk Bjerke Otterå med målgang
på Landås skole. Løpsleder var Torild Myrli.
- Siste løp for sesongen som en arrangerte var nattcup
15.11 ble arrangert i Åstveitskogen med samlingsplass på
Kalvatræet skole med Jan Inge Dale som løypelegger og
Trude Kyrkjebø som løpsleder.
- Jørn Torgersen har ved alle løp til TIF Viking hjulpet til med
utskrift av kart og vært til stor hjelp med tilbakemeldinger på
løypene som en har planlagt i 2017

Turorientering

Vi har arrangert turorientering på Fløyen 2017. Det ble solgt fra
butikken til DNT i Marken og Platou som begge solgte godt og
som rapporterte at de kunne solgt mer. Vi gjorde et forsøk med
salg fra Fløyen, men det gikk ikke som vi håpet. Det er også
noen til enkeltpersoner gjennom henvendelse på mail. Styret
må vurdere om det er ønskelig å fortsette med turorientering.
Gunnar Mikkelsen har stått for tilrettelegging og styret har vært
ansvarlig for markedsføringen.

Kartarbeid

Det har blitt laget nytt kart på Landåsfjellet. Kartet omfatter
arealet til det gamle kartet, samt en utvidelse mot sør.
Totalt areal er ca 6 km2. Arbeid med nytt kart i Munkebotn
og sprintkart på Rolland har blitt startet opp. I forbindelse
med arrangementer har det blitt gjort mindre korreksjoner/
oppdateringen på kartene over Fløyen, Munkebotn og
Landåslien.
Jørn Torgersen er drivkraften bak det meste av kartarbeid
i klubben, og det er han som står for alle prosjektene nevnt

ovenfor bortsett fra sprintkartet på Rolland der Knut Kyrkjebø
synfarer. Printing av kart gjøres av Jørn. Rutinene for dette er
kommet på plass og fungerer godt.

Dugnad

I år har vi arrangert Bergen fjellmaraton sammen med
administ-rasjonen i Viking, Bjart Are Hellen var løpsleder
også i år, løpet hadde ca. 1700 påmeldte. Oppslutningen
om dugnaden var svært god 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 startog målområdet, en drikkestasjon ved ADO og vakter langs et
stykke av løypen. Noen medlemmer har stilt som vakter ved
konserter på Koengen, behovet og kapasitet har ikke vært i
samme grad som tidligere år.

Økonomi

Årets regnskap viser et overskudd på kroner 15 700,-. For
avdelingens regnskap er det positivt at kartrådet dekket
kartutgifter i forbindelse med våre løp og treninger.

Knut Kyrkjebø - løp
inn til 6. plass i
Sørlandsgaloppen.

Eksterne verv

Karianne Strømme har vært leder av aktivitetskomiteen i
Hordaland orienteringskrets, og kretsstyremedlem. Lise
Christensen har vært kretsstyremedlem i 2017.

Utmerkelser og representasjon

Ski- og orienteringsrådets Skjold - tildelt Magnus Strømme
Lid. Ski- og orienteringsrådets Pokal – for årets beste
presentasjon med 16. plass i hovedløpet ble tildelt Tora
Åsheim Nymark. Klubbmester: H15- Martin Damm, D15- Mari
Strømme Lid, Ungdom Ulrik Hellen

Sluttbetraktning

Driftige Vikinger har også i år bidratt til å bevare og styrke
klubben gjennom god dugnadsinnsats både i forbindelse med
vedlikehold og arrangementer. Vi har som mål å fortsette å
jobbe med rekrutering og et treningsmiljø for barn og ungdom.
Takk til alle medlemmer for innsatsen og engasjement i 2017.

Bergen, januar 2017 - Styret i o-avdelingen: Trude
Kyrkjebø Trygve Buanes, Karianne Strømme, Vemund
Hansen, Bjart Are Hellen, Knut Kyrkjebø
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Årsmelding Skiavdelingen for 2017.

Styret har siden juni-17 bestått av:

Viking er sammen med Fana de to idrettslagene i Bergen som har en aktiv skiavdeling med
organisert langrennstrening. Skiavdelingen sin aktivitet er høyest i vinterhalvåret, og vi har
årsmøte med valg av nytt styre i juni, og styreperioden varer fra juni til juni.

Christian Sætersdal

(leder)

Torgils Lægreid

(kasserer)

Anders Søyland

(styremedlem)

Ragnar Aasgaard

(styremedlem)

Hege Alfstad

(styremedlem)

Jannicke Litlere

(styremedlem)

Per Reigstad

(styremedlem)

Skiforhold
Skiforholdene vinteren 2016-2017 var dessverre dårlig.
Det var en liten periode på vel en uke med snø lokalt i
november, etter det var det sjelden og kortvarig forhold
lokalt. Mange treningsøkter på ski ble lagt til Totræna i
Samnanger. Løypen på Fløyen ble ikke brukt til trening
forrige vinter pga lite snø.

Arrangement
Bilde over: Fin padling av Vikingløper
Eivind Serck-Hansen. Bilde under:
Tine Alfstad Olsen øverst på pallen
under Vikingrennet-2018

På grunn av lite snø ble Vikingrennet i februar-17 først
flyttet fra Totland til Herresåsen, og på vel ett døgns varsel
klarte vi å flytte rennet videre til Drevtjørn i Ulvik på grunn
av mildvær og snøsmelting i Herresåsen. Flott innsats av
alle våre funksjonærer og god hjelp av Johan og Asbjørn
Børsheim i Ulvik IL gjorde at det ble et flott skirenn.
Vel en uke før sykkel VM arrangerte vi motbakkeløp
på rulleski i VM løypen fra Skansen brannstasjon til
Fløyrestauranten (rennet måtte først utsettes to uker pga
asfaltmangel..). Flott og populært arrangement som vi
håper blir arrangert også i år.
I høst fikk vi arrangert to av tre planlagte terrengløp på
Fløyen, det siste måtte avlyses pga snø og is i løypen.

’
Treningssamlinger

I september hadde vi barmarksamling på Sagatun på
Mjølfjell; Rulleski, myrløp og langtur på fjellet. God mat og
god stemning innimellom øktene.
I desember hadde vi en veldig flott skisamling i Herresåsen
på Voss. De ivrigste kom opp onsdag 6/12 og samlingen
varte til søndag. Masse snø og fine skiforhold, også de
første to øktene da det regnet litt. Etter hvert nysnø og
kaldvær og flotte forhold i hele løypenettet i Herresåsen.

Voss. Herrelaget med Einar Moxnes, Sturla Lie og Eirik
Finne representerte igjen Viking i NM stafetten. Etter en
veldig sterk 16. plass i 2016, gikk det litt tråere i 2017 og
laget endte opp med 44. plass. Einar og Sturla satser minst
en sesong til og Ørjan Olsen fortsetter som trener.
I de yngre klassene har vi flere lovende løpere som blir
spennende å følge de neste årene.

Treninger
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-17 har vært brukbar, men vi har plass til
flere, spesielt på skitreningene.

Annet
Medlemstallet i skiavdelingen er stabilt, men vi håper
en god snøsesong i 2017-18 skal hjelpe oss med
rekrutteringen, det er plass til flere.
Økonomien i avdelingen er god og under kontroll.

Epilog
Vinteren 2017-18 ser ut til å bli en fantastisk hvit vinter.
Vi har hatt skitreninger hver uke siden 12. november-17,
hovedsakelig på Totland, men etter hvert har det også
kommet snø på Fløyen. Alle skitreningene har vært
gjennomført i Bergen.
Viking jobber sammen med Fløybanen for utvikling av
skiløypen på Fløyen og mulighet for utbedring av området
med bl a snøkanon ved Skomakerdiket.
Fana IL jobber for utvikling av Totland-området med
utbedring av løypenettet der og mulighet for snøkanon.

Christian Sætersdal, leder, 19/1-18.

Dugnader
I tillegg til våre egne arrangement har vi bidratt på Bergen
City Marathon og på konserter på Koengen.

Trenere
I 2017 har Anna Aase, Anders Rekve, Rasmus Sætersdal,
Magnus Vonen og Ørjan Olsen vært trenere, og de
fortjener en stor takk for innsatsen.

Flott innsats av de yngste under
Vikingrennet-2018

Vilde Alfstad Olsen i fin diagonalgang under årets KM på Voss
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Sportslig
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 med
spesielt gode resultater i sprint. Anniken kommer stort sett
videre fra prologen i disse konkurransene med kvalifisering
til kvartfinale eller bedre. Anniken går på skigymnaset på

Anniken Ravnå i fine dobbeltak
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B-blad

Foto: Kondis/Kjell Vigestad

Returadresse:
Vikinghallen
Ø. Dreggsalm. 7
5003 BERGEN

Bli med på
løpsfesten!

Lørdag 28. april 2018

Påmelding: www.bergencitymarathon.no
Maraton

Halvmaraton

Stafett

5 km

Barneløp

