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ÅRSMØTE GRUPPENE
19. februar kl. 19.30-21.00
20. februar kl. 18.00
11. mars kl. 19.00
12. mars kl. 19.30-21.00
13. mars kl. 18.00
18. mars kl. 19.00
Mai

Friidrett
Volleyball
Taekwondo
Orientering
Håndball
Turn
Ski

Årsberetninger 2018

ÅRSMØTE
REPRESENTANTSKAPET
Tirsdag 19. mars kl 19.00
Sted: Vikinghallen
Dagsorden:
BERETNING / EIENDOMMER
REGNSKAP / BUDSJETT
BERETNING FOND
INNKOMNE FORSLAG
VALG

ÅRSMØTE

Tirsdag 26. mars kl 19.00
Sted: Vikinghallen
Dagsorden:
ÅRSMELDINGER
MÅLSETTINGER
INNKOMNE FORSLAG
REGNSKAP/BUDSJETT
VALG
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ADRESSELISTE TILLITSVALGTE:
TIF Viking - Vikinghallen
Øvre Dreggsalm. 7 5003 Bergen
Tlf. 55 36 53 46 - www.tifviking.no

Årsberetning for
Turn & Idrettsforeningen Viking
2018

LEDER:
Jan Rognaldsen
janrognaldsen@hotmail.com - 928 84 712
NESTLEDER:
Christian Sætersdal
christian.saetersdal@helse-bergen.no
MARKED OG ØKONOMI:
Christian Ravnå
chravn@hotmail.com
ANS. BARNEIDRETT:
Kari Bjørkhaug Trones
katr@kt.no
ANS. KONK.IDRETT
Kjell Lund
k-glund@online.no
MOSJONSANSVARLIG:
Jostein Atle Skodvin
jossa@bluezone.no
STYREMEDLEM:
Haldis N. Dahl
hnagelld@gmail.com
STYREMEDLEM:
Benedikte Gjelsvik
benedikte@tifviking.no
FRIIDRETTS AVD:
Helge Rosfjord
rosfjordeiendommer@gmail.com

Lederen har ordet

TURN AVD:
Inger Johanne Haugen
ingerjohanne.haugen@hotmail.com
GANG AVD:
Petter Fjeldstad
petter@tifviking.no
HÅNDBALL AVD:
Trygve Larsen
trygve.larsen@multiconsult.no

ORIENTERINGS AVD:

LANGRENNS AVD:
Kjell Olav Haugland
Koh@bergen-tankers.no
VOLLEYBALL AVD:
Geir Dahle
geir.dahle@imr.no
TAEKWONDO AVD.:
Per Frode Sundby
per.frode.sundby@pwc.com

REPRESENTANTSKAPET:
Anders Søyland
anders_soyland@icloud.com
SAGATUN/MJØLFJELL :
Rune Pinås
runepinas@gmail.com
VAREGGEN:
Egil Knudsen
eknas@online.no
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Redaktør: Roger Gjelsvik
Design: Janne Jensen

DAGLIG LEDER:
Roger Gjelsvik
Tlf. 48 29 81 35, roger@tifviking.no

Hei, alle medlemmer i TIF Viking, støttespillere, foreldre,
ansatte, sponsorer og andre som bidrar til vekst i vår forening.
Takk til alle som bidrar til at foreningen vokser og at vi markerer
oss med «idrett i sentrum.»
Alle avdelingene i TIF Viking skal i disse dager oppsummere 2018, skrive årsberetninger, få budsjettene i havn og ikke minst finne personer som vil gjøre en
jobb videre. Hver avdeling trenger minst 4 – 5 dugnadsvillige som kan sitte i styret.
Disse trenger ikke være medlemmer i klubben. Ofte er det foreldre, foresatte,
ungdommer eller tidligere «Vikinger» som blir med. Selv om Viking har dyktige,
ansatte i administrasjonen og mange flinke trenere og instruktører, er foreningen
avhengig av nøkkelpersoner som kjenner gleden ved å bidra. Er du en av disse?
Som styreleder ser jeg i dag TIF Viking i første rekke som en breddeklubb,
lokalisert i midt i Bergen sentrum. Vi har medlemmer i alle aldersgrupper og har
treningstilbud til de fleste. Men ingen bredde uten topp. Derfor er det gledelig at vi
hevder svært godt innen volleyball, håndball og at grupper og individuelle utøvere
nærmer seg toppnivå i Norge. Hard trening og målrettet arbeid må til.
Foreningen vår er en profesjonell arrangør av flere begivenheter på idrettsfronten.
Det meste kjente er Bergen City Marathon. Dette løpet tiltrekker oss en rekke
store og kjente sponsorer, takket være meget godt arbeid i administrasjonen,
innen marked og kommunikasjon.
Mine ønskemål for 2019 og videre, må være at vi får egen innendørshall til våre
ballidretter og andre aktiviteter. At vi legger enda mer til rette for toppidrett. Håper
også at nye ledere, trenere og dugnadsvillige blir med, sammen med oss andre.
Kontinuitet er avgjørende. Videre at Vikinghallen fortsatt blir samlingssted for
beboere i sentrum.
Finn fram smilet, idrettsgleden, treningslysten og kjenn på følelsen av å bidra.
Ekte Vikinger står sammen.

Jan Rognaldsen, Styreleder TIF Viking

Turn og idrettsforeningen Viking har ved utgangen av året rundt 3200
(3600) 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 7 heltidsansatte. 1 daglig leder, 2 fysioterapeuter,
1 arrangement- og markedsansvarlig og 2 medarbeidere med ansvar
for resepsjon og treningssenter. I tillegg har foreningen ansatt
økonom og til en hver tid 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, samt aktiviteter som
foregår i treningssentrene i 3.etasje og kjeller. Administrasjonen
har og ansvar for organiseringen av de fleste av foreningens større
arrangementer 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.
Representantskapet har et overordnet ansvar for foreningens
eiendommer, både med hensyn til vedlikehold og mulig utvikling for å
møte fremtidens krav.

forts. neste side

Arbeidsutvalget :
Leder

Jan Rognaldsen

Nestleder

Christian Sætersdal

Økonom/regnskap

Christian Ravnå

Konkurranseidrettsansvarlig

Kjell Lund

Barneidrettsansvarlig

Kari Bjørkhaug Trones

Mosjonsidrettsansvarlig

Jostein Skodvin

Styremedlem

Haldis N. Dahl

Styremedlem

Benedikte Gjelsvik

Lovkomitè
Leder

Per Aase Andresen
Bjørg Knudsen

Medlemmer

Axel Ingvalsen

Ordensråd
Leder

Bjørg Haugland
Svein Anders Dahl
John Einar Thorsheim

Medlemmer

Kjell Lund
Hilde G. Gjelsvik
Britt H. Stegen

Medlemsbladkomitè
Arne Jacobsen
Petter Fjeldstad
Revisorer
Bjørn Erik Refsnes
Kontrollkomitè
Aslak Gundersen
Gunnar Knudsen
Valgkomitè
Medlem

Årsmøte 2019
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!

Christian Ravnå

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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Barne- og ungdomsaktivitet i
foreningen
Foreningens barne- og ungdomsaktivitet
kan deles i 3: Avdelingsaktivitet, idrettskole/
fritidsbasen og Ung Viking. Viking
engasjerer svært mange barn og unge i ulike aktivitetene. Antall
barn som er med på idrettsleirer, åpen hall, SFO, fritidsbasen
økter stadig. Vi når ut til svært mange barn og tilbakemeldingene
fra foreldre og barn er positiv. Våre idrettsleirer samlet i fjor ca.
400 barn. Vi arrangerte alt fra håndball, Cross FIT til friluftslivleir,
og stor sett alle plasser var utsolgt. I tillegg har SFO - tilbudet vårt
etablert seg. Med 30-40 barn i opptil 3 ganger i uken har vi fått
veldig god respons. Det neste vil være å starte opp et akademi
hvor innholdet må bli mer idrettsspesifikt, og innrettet på å utvikle
mestring i situasjoner de unge kommer opp i når de driver sin
egne idretter.
I avdelingene er det større forskjell. Håndball, volleyball, friidrett
og taekwondo, sportsdrill og turn har god tilgang på nye rekrutter.
I orientering og kappgang og ski er det mer variert. I orientering
har vi en liten gruppe med barn som holder på, men det er helt
klart behov for påfyll. Det samme gjelder ski som etter en svært
god vinter har hatt lite snø i høst. Det merkes på rekrutteringen.
I kappgang er det dessverre ingen rekruttering nå, men vi håper
at det kan ta seg opp igjen. For at vi som forening skal sikre en
stabil og god rekruttering, er vi avhengig av gode trenere. For å
styrke arbeidet rundt våre barneaktiviteter har vi derfor engasjert
en medarbeider for å arbeide spesielt med dette. Vårt håp er at
det skal bidra til høyere kvalitet, større forutsigbarhet og enda
bedre samarbeid mellom avdelingene og administrasjonen. En
konsekvens av dette vil og være at vi i større grad blir i stand til å
satse på utdanning av nye ledere og trenere. Dette kommer til å bli
svært viktig i fremtiden.

Konkurranseidrett

Team Viking har og i 2018 bidratt til å legge til rette for at våre
beste utøvere og lag kan satse på en måte som øker muligheten
til å prestere på høyest mulig nivå. Utgangspunktet for de
økonomiske og menneskelige prioriteringene som er gjort
for 2018, bygger på det årsmøtet vedtok i strategidokument
på årsmøtet. Styret har ut i fra dette, og sammen med
administrasjonen, gjort de prioriteringer som en har ment har
vært best for å oppfylle de forventningene som er lagt gjennom
årsmøtevedtakene. Konkurranseidrettsansvarlig i styret har vært
involvert, eller løpende orientert om de beslutninger som daglig
leder har tatt sammen med de ansvarlige i de ulike avdelingene
og dialogen med styret har vært god. Like fullt ser vi at det kan
være en fordel med en enda støre involvering fra arbeidsutvalgets
side når det gjelder å stake ut retning og legge føringer for
de strategiske valg som daglig leder og ansvarlige i de ulike
avdelinger må gjøre gjennom året for at vi skal få enda mer ut av
de ressursene vi bruker.
I lagidrett er volleyball herrer de som har utmerket seg mest. Som
første lag i Norge presterte de å vinne NM, nordisk mesterskap,
serien og sluttspill. Dette har aldri skjedd før i Norge. Som
konsekvens av dette var vi da kvalifisert for spill i Champions
League. Dette òg som første norske lag i historien. Høsten har
derfor vært travel for volleyballavdelingen. Dessverre ble vi slått
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ut i første runde, men vi fikk vist at
tidvis holder vi et godt, europeisk
nivå. Men like klart er det å se
at hvis vi skal ta kampen opp
med de beste lagene må både
treningsmengde og kvalitet i
trening og kamp opp noen hakk.
Men det er absolutt mulig. Vårt
damelag i volleyball har òg hatt
en god sesong. Vi havnet midt på
tabellen i eliteserien. I håndball har
herrelaget tatt store steg. Vi var
lenge med å kjempe i topp 3, men
noen kjedelig tap på nyåret, gjorde
at vi ikke sto helt inn. Høsten
begynte litt svakt, men spillet har
stadig bedret seg, og det er håp
om at vi kan ta nye steg denne sesongen òg. Damelaget hadde en
tung sesong, men holdt plassen i 1. div. Laget er dessverre preget
av mye skader, men vi satser på at det går bedre etter hvert som
spillerne kommer tilbake fra skader.
I de individuelle idrettene har Karoline Gjelsvik hatt sin beste
sesong med 2 pallplasser i i G1 stevner (høyeste nivå under EM
VM ), og kvalifisert for U-21 EM. Dette lover godt for sesongen
som kommer. I langrenn er Einar Moxnes habil og hevder seg
på nasjonalt nivå i sprint. Han tar stadig steg, og er nærmere de
beste enn noensinne. I friidrett er det Sondre Øvre Helland som
gjør det best. Han preger
de fleste resultatlister lokalt,
og vi venter på et nasjonalt
gjennombrudd. Den siste
gruppen vår er sportsdrill.
De konkurrerer internasjonalt
og har i år hatt flere medaljer
både som lag og individuelt
og det gror godt rundt turnog drilltroppen.

medlemmer gjør med egne arrangementer, sosiale tilstelinger
eller dugnader på konserter. Styret vil på det sterkteste få si en
takk til alle som stiller opp på store og små arrangementer. Uten
dere – ingen forening.

Marked/kommunikasjon.

Intern og ekstern kommunikasjon blir mer og mer viktig. Interne
rutiner for å nå ut med informasjon til medlemmer og markedsføre
våre tiltak og arrangementer har potensiale til å bli enda bedre.
Som forening er vi svært synlig rundt våre arrangementer. Internt
har vi fortsatt noe å gå på, og både hovedforening og avdelingene
må bli bedre og mer aktive på sosiale medier. Vårt arbeid med
marked og sponsor rundt våre aktiviteter og arrangementer blir
fulgt opp og gjennomført av vår administrasjon på en svært god
måte. I sponsormarkedet er vi blant de beste og tilbakemeldingene
fra våre samarbeidspartnere er ubetinget positiv. Dette vil bli om
mulig enda viktigere i fremtiden. For styret blir det viktig å se på
tiltak som kan gjøres for å styrke administrasjonens arbeid på
dette området.

Utmerkerkelser:

På foreningens årsmøte ble Christian Morken Bjelland fra
volleyball kåret til åres beste mannlige lagutøver. Beste dame ble
Linn Gose` fra håndball. Som beste indivuduelle mannlige utøver
ble Einar Moxnes fra Langrenn og som beste kvinne ble Karoline
Gjelsvik fra Taekwondo. Kåret til årets profil ble Sindre Aho fra
håndball.

Ordensrådet har i 2018
og delt ut følgende
utmerkelser:
Den Gyldne medalje ble tildelt
Benedikte Gjelsvik og Anne Lise Grung
og Einar Moxnes.
Æresmedlem: Foreningen fikk i 2018
2 nye æresmedlemmer. For stort
administrativt arbeid og fremragende
sportslige resultater ble Jan Rolstad
og Roger Gjelsvik tildelt foreningens
høyeste orden – Æresmedlem – tegnet.

Breddeidrett

Foreningen er en stor breddeklubb. Tilbudet i avdelingene
er ganske så stabilt, mens vi
i Vikinghallen stadig trekker
til oss nye grupper. Det å
rekruttere nye til å trene i
Vikinghallen går svært bra. Det som er en større utfordring er
å lage gode breddtilbud for foreldre og tidligere aktive i de ulike
avdelingene. Dette er noe vi bør se nærmere på. I volleyball og
håndball har vi godt med lag som deltar i lavere divisjoner og
veteranturneringer. Men potensiale til å skape aktivitet for voksne
og foreldre i individuelle idretter som ski, friidrett (revitalisering
av joggegruppen?), orientering taekwondo er tilstede. Dette kan
bli viktig for å sikre oss tilgang på ledere og foreldre til å hjelpe til
med å organisere aktivitene i avdelingene. Når det gjelder tilbudet
i Vikinghallen arbeides det stadig med det, og vi har i høst òg
intensivert arbeidet med å se på tilbudet vi har for å i enda større
grad treffe med riktig aktivitet.

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.
Området er, som tidligere, Koengen. Vi er i dialog, og håpet om
å realisere drømmen lever. Men området vi ønsker ny hall på er
et spesielt sted, så vi må òg se på andre områder. Daglig leder
arbeider med dette, og styret er hele tiden tett på for å støtte opp.
Det siste året har vi òg hatt tilgang til lokaler i Eidsvåg for håndball
og friidrett. Det at vi har kunnet ha treninger i Eidsvåg har vært
helt avgjørende, og det hadde vært helt umulig å oppretteholde
den aktiviteten vi har i håndball uten lokalene i Eidsvåg. Se
forøvrig egen beretning fra representantskapet angående
eiendommene.

Arrangement

Økonomi

Viking er en stor arangør av idrettsarrangementer. Som forening
får vi stor oppmerksomhet i forbindelse med våre største
arrangementer, men dette er bare en liten del av det arbeidet
som blir gjort. Avdelingene arrangerer en rekke konkurranser
hele året. Dette er alt fra håndball- og volleyballkamper for barn
og unge til tegning av O-kart som blir brukt av både våre egne
løpere men òg av andre klubber. Bergen City Marathon, Bergen
Fjellmaraton og nykomlingen i fjor, Bergen City Milen får stor og
velfortjent oppmerksomhet, men like viktig er den jobben alle våre

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
2018. 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 7 heltidsansatte i 2018, fordelt på 3
kvinner og 4 menn. arbeidsutvalget består av 7 personer, herav 3
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 2018.
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 god måte. For styret har det vært viktig at de økte
mulighetene vi har gjennom en bedre økonomi skal styrke den
idrettslige aktiviteten og prioritere barn og unge. Styret føler vi har
klart det, ved å følge opp de vedtak årsmøtet gjorde i 2018.

Eiendom

Foreningen hadde i 2018 en total omsetning på kr. 22.237.377,-.
Driftsresultatet etter avskrivninger og finanskostnader viste en
minus på kr. -598 954,-. Foreningen har i løpet av få år vokst fra
en omsetning på rundt 10 millioner til nå mer enn det dobbelte.
Vi har hele tiden hatt god kontroll på likviditet og klart å styre
økonomien som har gjort oss i stand til å møte de utfordringene
vi har hatt. Stram økonomistyring og sterkt fokus på å holde
kostander nede har gjort at vi har kunnet investere mye i aktiv
idrett. Dette må vi fortsette med fremover og håpet er at vi skal
kunne skape enda mer aktivitet.

Foto: Frode Andersen

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 òg
vært gjort gjeldene for 2018.

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.

Jan Rognaldsen, Leder • Christian Sætersdal, Nestleder •
Christian Ravnå, Økonom/marked •Kjell Lund, Konkurranseansvarlig • Jostein Skodvin, Mosjonsansvarlig • Kari B.
Trones, Barneidrettsansvarlig • Haldis Dahl, Styremedlem •
Benedikte Gjelsvik,Styremedlem • Roger Gjelsvik, daglig leder
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TIF Viking inkl. eiendommene
Viking Turn og Idrettsforening

Resultatregnskap

Viking Turn og Idrettsforening
Balanse pr. 31. desember

Resultatregnskap
Note

TIF Viking inkl. eiendommene

2018

Balanse pr. 31. desember
2018

2017

5 810 348
1 330 420
7 140 768

6 236 866
1 147 600
7 384 466

7 140 768

7 384 466

Varer

238 576

345 740

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

902 327
76 485
978 812

572 309
300 000
872 309

2 947 240

3 582 100

4 164 628

4 800 149

11 305 396

12 184 615

2017
Anleggsmidler

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

2
2

19 914 963
2 322 414
22 237 377

20 618 497
1 925 928
22 544 425

Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

3
5
6
4, 5

1 578 149
7 855 655
749 580
12 510 178
22 693 562

1 435 286
7 797 230
508 118
12 756 314
22 496 948

-456 185

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

4 489
147 258
-142 769

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol
Sum varige driftsmidler

-598 954

Ordinært resultat før skattekostnad

Omløpsmidler

47 477

5 347
151 329
-145 982

-598 954

S KO S T R E D E T

VIKINGBLADET

-98 505
Sum eiendeler

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

9

-598 954

7

-98 505
Sum omløpsmidler

Årsresultat

6
6

Sum anleggsmidler

Bankinnskudd, kontanter og lignende

6

Note

-98 505

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

TIF Viking inkl. eiendommene

Viking Turn og Idrettsforening
Balanse pr. 31. desember

Note

Noter til regnskapet for 2018
2018

2017

Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

9

5 599 354
5 599 354
5 599 354

Sum egenkapital

6 148 246
6 148 246
6 148 246

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

8
8

7

1 782 031
46 000
1 828 031

1 930 722
46 000
1 976 722

276 933
100
597 918
3 065 721
3 940 672

858 829
0
563 105
2 637 713
4 059 647

5 768 703

Sum gjeld

11 368 057

Sum egenkapital og gjeld

6 036 369

12 184 615

Note 3 - Spesifikasjon av varekostnad

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.

Salgsinntekter

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

Kari Bjørkhaug Trones
barne og ungdomsansvarlig

Christian Sætersdal
nestleder

Christian Ravnå
økonomiansvarlig

Kjell Georg Lund
konkurranseansvarlig

Benedikte Gjelsvik
styremedlem
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Jostein Skodvin
mosjonsansvarlig

Roger Gjelsvik
daglig leder

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

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Note 5 - Lønnskostnader, antall ansatte, ytelser
til ledende ansatte og godtgjørelse til revisor

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.

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnad
Sum

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.

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

2018
6 697 370
968 812
189 473
7 855 655

2017
6 647 334
974 699
175 198
7 797 231

Foreningen hadde 7 fulltidsansatte og 64 deltidsansatte i 2018.

Ytelser til ledende personer

Lønn til daglig leder utgjorde kr 696 875. Det er ikke utbetalt honorar
til styret.
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Revisjon
Annen bistand

2018
53 125
59 250

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

Note 6 - Varige driftsmidler

Varebeholdninger

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
10 172 538
126 962
10 299 500
-4 489 152
5 810 348
553 480
20-50 år
Saldo
4-6 %

Sum

3 840 655
378 920
4 219 575
-2 889 155
1 330 420
196 100
5-8 år
Saldo
15-20 %

14 013 193
505 882
14 519 075
-7 378 307
7 140 768
749 580

Note 7 - Bankinnskudd
					
Bundne skattetrekksmidler utgjør			

2018
232 561

Note 8 - Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
2018
2017
Gjeldsbrevlån Vikinghallen		
1 101 106 1 249 797

Note 2 - Spesifikasjon av inntekter

Halldis Marit Nagell-Dahl
styremedlem

2018
2 909 858
3 614 337
1 727 806
2 746 124
1 512 055
12 510 180

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.

Varige driftsmidler
Jan Rognaldsen
styreleder

2017
1 029 189
367 893
38 203
1 435 285

Note 4 - Spesifikasjon av andre
driftskostnader

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.

31. desember 2018
Bergen, 7. februar 2019

2018
841 629
684 265
52 254
1 578 148

Treningsutgifter, instruksjon
Klubbdrakter
Innkjøp av andre varer for videresalg
Sum

2018

2017

4 675 032
926 734
7 940 483
3 806 145
2 566 570
2 322 413
22 237 377

4 787 982
1 156 153
8 595 074
3 278 500
2 800 789
1 925 929
22 544 427

Note 9 - Egenkapital

					Egenkapital
Egenkapital 01.01.				
6 148 246
Årsresultat					 -598 954
Egenkapital 31.12.				
5 549 292

VIKINGBLADET
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Revisjonsberetning for 2018
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Årsberetning Friidrett 2018
Styre
Leder
Trener
Kasserer

Helge Alvin Rosfjord
Bjørg Larsen
Kåre Jan Børø

Organisasjonsendring og friidrettstrening
Viking Friidrett ble i 2018 organisasjonsmessig slått
sammen med to andre selvstendige enheter, Joggegruppen og Gangavdelingen. Økonomisk har imidlertid de
tre enhetene hatt selvstendig rapportering. I 2019 vil styret
i Viking Friidrett bestå av medlemmer fra alle tre gruppene,
Friidrettsgruppen, Joggegruppen og Ganggruppen.
Friidrettsgruppen startet opp treningen i 2018 torsdag
4. januar. Det har vært trening tre dager i uken, mandag,
tirsdag og torsdag, fordelt på årsklassene 7-9 år, 10-12 år,
og 13 år og eldre. Om lag 30 utøvere har periodevis møtt
frem, på Skansemyren, Vikinghallen og enkelte dager i
Leikvanghallen. Det har vært både ute- og inne trening.
Trenerne har vært Bjørg Larsen, Atle Aaltvedt og Kaya
Morken.

Deltakelse på stevner
Det har i 2018 vært stor aktivitet i Friidrettsgruppen. Under
innendørssesongen deltok mange i Leikvanghallen på
Nornalekene (januar) og Pingvinlekene (februar). Thomas
Strømstad-Løseth deltok også på innendørs UM i Steinkjer
med flotte resultater.

VIKINGBLADET

Foto: Bjørg Larsen

Friidrettsturene
Viking Friidrett har i mange år arrangert flere turer for å
skape et godt friidrettsmiljø som igjen kan bidra til økt
rekrutering.

Et av høydepunktene for Friidrettsgruppen i 2018, var
gjenåpning av det nye friidrettsanlegget på Skansemyren
4. september. En rekke løp og aktiviteter ble avviklet under
åpningsdagen. Viking Friidrett tror det flotte anlegget vil
gi økt interesse og rekruttering til gruppen i årene som
kommer.

Årsresultatet

Foto: Bjørg Larsen
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Åpning av Skansemyren friidrettsanlegg

Viking Friidrett var representert på 8 utendørsstevner i
2018. Allerede 6. mai (bildene over), var løperne i aksjon
under Laksevåglekene, og senere oppnådde mange flotte
resultater under Karabinlekene, Hovdingleikane, Framolekene, Gneistspelen, Bergenslekene og KM på Fana
stadion i slutten av september.
Under utendørs UM satte Thomas Strømstad-Løseth
personlig rekord på 800 meter (2.06.25) og 2000 meter
(6.15.38).
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Ǥ 
    ¤ ¤         
Ǥ



Fra åpningen av «nye» Skansemyren idrettsanlegg
4. september 2018 der mange fikk prøve seg på ulike
friidrettsøvelser. (Foto: Inger Lise Størksen)

I mars i 2018 var det treningsleir for de eldste i gruppen
i Torremolinos i Spania (bildet over). Og to ganger i året
arrangeres det turer til Vikinghytten på Mjølfjell (vinter og
høst).

Driften av friidrettsgruppen har de fleste år vært i pluss
men i 2018 ble det et mindre underskudd på 74.000
kroner. Det skyltes i hovedsak et etterslep av diverse
faktura fra 2017 som ble belastet i 2018, høyere utlegg
til treningsleir i Spania
2018
2017
samt noe reduserte
Utgiftene
- 191 029
- 106 971
inntekter fra dugnader.
Inntektene
116 281
131 057
Friidrettsgruppen har
Driftsresultat
74
748
24
086
fortsatt god økonomi.

VIKINGBLADET

Endring
- 84 058
- 14 776
- 98 834
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Sagatun

Varmepumpeprosjektet

•

Det er ikke fattet vedtak om å installere
av varmepumpeanlegg i hallen, følgelig
er prosjektet satt på vent. Kostnader for
et slik anlegg var tidligere estimert til 5
millioner. Det er ikke registrert lekkasjer
på dagens røranlegg og radiatorer. Det
hevdes at dagens varmeanlegg er i bra
stand.

•

Følgende arbeider og
investeringer er fortatt
siden forrige årsmøte;

•

•

•
•

T.& IF. VIKINGS REPRESENTANTSKAP

ÅRSBERETNING FOR EIENDOMMENE FOR 2018
Representantskapets styre har
etter årsmøtet 27. februar 2018, hatt
følgende sammensetning:
Ordfører
Økonom
Styremedlem/Sekretær
Styremedlem
Leder hovedstyret
Leder hus-styret Vikinghallen
Leder hytten Sagatun
Leder hytten Vareggen
Valgkomite

Anders Søyland
Bjørn Strømme
Gerd Knudsen
Haldis Nagell-Dahl
Jan Rognaldsen
Leon Fauske
Rune Pinås
Egill Knudsen
Gunnar Knudsen
Christian Ravnå

Styret har i 2018 hatt ett styremøte, men
det har i tillegg vært møter i styrene for de
enkelte eiendommer. I tilegg har Anders
Søyland vært innkalt til, og deltatt i noen
styremøter i foreningens hovedstyre
Styret i Representantskapet, og styrene
for Vikinghallen, Hytten på Vareggen
og Hytten på Mjølfjell (Sagatun), jobber
hele tiden for å utvikle og vedlikeholde
eiendommene våre, slik at de også i
fremtiden skal være attraktive for våre
medlemmer og fremtidige medlemmer.

Vedr. eiendommene:

Årsberetning for Hytten på
Vareggen 2018.
Hyttestyret har i perioden 1/1-31/12 2018
bestått av:
Hyttesjef:
Kasserer:
Styremedlemmer:
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Egill Knudsen
Øivind Øvrebotten
Per Bjørkhaug
Kari Bjørkhaug Trones
Christian Ravnå
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Den viktigste aktiviteten på «Eggen» er
hyttevaktordningen. Denne har også i
2018 fungert veldig bra. 697 gjester har
vært innom og skrevet seg i hytteboken.
Dette er omtrent helt likt med fjorårets
antall. Vi antar at minst like mange har
stoppet og rastet ved hytten, uten å
gå inn. Været var gjennom året svært
skiftende, med mye godt vær i første
halvår, mens andre halvår var preget av
mye dårlig vær.
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.
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.
I år er det ikke utført vedlikeholdsarbeid
av betydning på hytten, så det vil
sannsynligvis være behov for en del
innsats i 2019.
Den tradisjonelle juletrefesten ble i år ikke
forsøkt avholdt, da været i desember ikke
innbød til fjelltur, med mye kuling og regn.
Besøksstatistikken:
1.1 - 31.12.07:
1.1 – 31.12.08

731 besøkende
1400 besøkende

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
1.1 – 31.12.18

1091 besøkende
1411 besøkende
1002 besøkende
1955 besøkende
818 besøkende
1104 besøkende
700 besøkende
962 besøkende
700 besøkende
697 besøkende

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

Bergen 28.01.2019, For hyttestyret,
Egill Knudsen - Leder

Årsberetning for
Vikinghallen 2018
Husstyret har i 2018 hatt følgende
sammensetning:
Leder:
Styremedlemmer:

Leon Fauske
Per Aase Andresen, Gunnar
Knudsen og Trygve Larsen

Etter initiativ fra leder i husstyret ble det
avholdt et møte med representantskapet
den 01.10.2018 hvor status og drift av
Vikinghallen ble gjennomgått. Deltakere
på dette møte var, leder i Viking, leder
representantskapet, administrasjonen og
leder husstyret.
Husstyret har siden forrige årsmøte hatt
ett møte, avholdt 14.01.2019. I tillegg
til medlemmer i husstyret deltok, leder
representantskapet, administrasjonen, og
vaktmester. Tom Pedersen er ansatt som
ny vaktmester for hallen.

•

•
•
•

Oljetanken er satt ut av drift og
konservert i henhold til gjeldene
regelverk. Firmaet og Nor Tank har
utført arbeidene.
Det er montert nytt kjøkken i
styrerommet.
Hallen er malt innvendig og noe
utvendig sommeren 2018. Utvendig
«tagging» er fjernet.
Det er utbedret og skiftet trykktank
for varmtvann - ledningsnettet. Det
vurderes å reetabler en radiator i 3 etg.
Ventilasjonsanlegg i kjeller er satt i
drift. Har i en periode ikke vært i drift.
Herre og damegarderoben i 3 etg. har
byttet plass.
Det er kjøpt inn en del nytt utstyr til
treningssenteret.

Planlagt oppgaver,
vedlikehold og utbedringer
2019; (prioriterte oppgaver.)
•

Brann og sikkerhetsplaner for
Vikinghallen må ajourføres av
administrasjonen.

•
•

Det er bestilt 2 nye dører fra
bakplassen til hallen.
De to garderobene for storsalen plan 1
må oppgraderes med nye overflater og
nytt dusjanlegg.
Takutstikk og gesims ved
hovedinngangen lekker og må tettes.
Det planlegges å lyssette fasaden
ved hovedinngangen på en bedre
måte, herunder bytte lyspærer i
smijernslampene.
Det planlegges å installere nye lys i
styrerommet.

Videre aksjoner, utredninger
og planer.
•

•

•
•
•

Administrasjonen ønsker å flytte
resepsjonen fra gateplan til plan
1 – repos / inngang til storsalen. Det
vil si fjerne dagens dobbel dør, for
deretter å bygge et rom under galleriet
i storsalen. Planene må avklares
nærmere.
Spinningssalen i 3 etg. er lite i bruk.
Det vurderes derfor å bygge et repos
innerst i aerobic – salen i 3 etg. til
sykler – spinning. Annen aktivitet i
spinningssalen utredes nærmere.
Toalettene i 3 etg, er for dårlig.
Utbedring og løsninger må avklares.
Til våren bør det foretas en
tilstandskontroll hovedtaket,
Det arbeides med forslag om å
gjøre Vikinghallen med attraktiv og
innbydende. Dette sett i forhold til
den standard som konkurrerende
treningssentre tilbyr av fasiliteter etc.

Driftskostnader.
Driftskostnadene for Vikinghallen vil bli

Under Bergen Fjellmaraton har vi drikkestasjon
på Hytten på Vareggen. Med 1500 deltakere og
mange funksjonærer/vakter, var det et yrende liv
rundt hytten. Foto: Bertram Brochmann

framlagt som egen sak på årsmøtet i
Representantskapet.

Budsjett 2018.
Dette blir lagt fram på foreningens
årsmøte.

Oppgaver husstyret vil
prioritere i 2019.
•

•

I sammen med administrasjonen
har husstyret som målsetting å
videreutvikle planer for drift og
vedlikehold av hallen innenfor
budsjetterte rammer.
Etablere FDV- (forvalting- drift
og vedlikehold) planer for hallen.
Herunder registrere hallens
bygningsmessige og bygningsteknisk
tilstand på en bedre måte.

Bergen, 16.01.2019
for styret i Vikinghallen
Leon Fauske - leder
Per Aase Andresen – styremedlem
Gunnar Knudsen - styremedlem
Trygve Larsen - styremedlem

Årsrapport” Sagatun”
Mjølfjell 2018
Styret
Rune Pinås

leder

Trond Nymark

medlem

vedlikeholds ansvarlig
Roger Gjelsvik

medlem

Thomas Eldholm

medlem

Tom Pedersen,
bestillingsansvarlig

Fast arbeidsoppgave
for styre, men ikke
valgt styremedlem:

Økonomi
Foreningens økonomi henger tett
sammen med kostanden ved driften av
våre eiendommer. Hytten Vareggen har
små muligheter for inntekter, og vi er
helt avhengig av dugnad for å drifte og
vedlikeholde hytten. På Mjølfjell har vi
gjort mye vedlikeholdsarbeid de siste
årene, uten at det påvirker inntektene
til hytten. I 2018 hadde vi totalt ca. kr.
80.000,- i leieinntekter. Dette er noe
for lavt for å kunne gjøre det årlige
vedlikehold ved siden av å dekke løpende
utgifter. Det må være et mål for hyttestyret
å øke inntektene de kommende årene.
Vikinghallen er vår største utgift, men
og vår viktigste eiendom. Det å holde
tritt i utviklingen og se til at Vikinghallen
er attraktiv å bruke er viktig, og noe
representantskapet mener må prioriteres.
Se for øvrig regnskap for foreningen når
det gjelde økonomisk status for være
hytter og hall.

Årsrapport Sagatun forts. s. 21
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Årsmelding Skiavdelingen 2018

Viking sitt skikurs for barn som ble arrangert på
Totland i jan-19 ble en kjempesuksess!

Årsrapport Joggegruppen 2018
I styret har vært Terje
Kleiveland , Jostein Skodvin ,
Kåre-Jan Børø Terje Herfindal
(hovedtrener, reiseleder,
visevert) har også deltatt på
en del møter. Joggegruppen
har i 2018 bestått av 24
personer.

Dugnader

Fortsatt er det stor interesse til å ta vakter
for Viking, dette til tross for at flere har
passert 70 år. Leder for B.C.M.- Janne
Jensen har gitt oss positiv tilbakemelding
for jobben vi gjør.
I 2018 har vi utført følgende vakter:
• B.C.M. 66 vakter, • Konsert 23 vakter,
• BCMil 17 vakter. • Tilsammen 106 vakter.

Trening
Etter at Terje Herfindal overtok har
fremmøte til treningen økt fra 2-5 stk. og
opp til 10-15 stk. pr trening. Han har fått
hjelp av assistent trener Randi Håtuft.
Han har innført et mer sosialt løpsopplegg
og var også reiseleder for utlandsturen vår
til Ravenna Maraton i Italia, og var også
ansvarlig for julebordet på Øvre-Eide
gård, julekakefesten på Åsebu på Fløyen
og sammenkomst i hans hjem i mai.
Treningen har vært hver tirsdag fra

14
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Skansemyren. I tillegg flere treninger på
torsdager fra Krambua, Paradis.
Under Skansemyren sin ombygging ble
treningen i perioder flyttet til Møllendal
ved Store Lungegårdsvann.

Løp/Reiser
Noen har deltatt i lokale løp. Det kan
nevnes at Tor Hjelmeland, Karin Stang
Volden og Svein Austrheim har deltatt på
flere av disse.
Videre var Terje Herfindal i Lillehammer,
hvor han vant klassen sin (70+) på ½Birken. Samt Norgesmesterskapet i 1/2
maraton i Stavanger der ble han nr. 4.
Den årlige utlandsturen gikk i 2018 til
Ravenna pluss en ekstra dag i Bologna
i Italia, hvor vi hadde et flott opphold.
Løpene gikk i svært godt vær og alle
nådde sine mål for løpet. Beste kvinne var
Ingun Johannessen og beste mann var
Svein Austrheim. Det ble ikke tatt tid på
10,5 km.
Vi vil takke Bjørn Wingaard i Åsane
Reisebyrå, for godt gjennomført arbeid i
forbindelse med reise og opphold.
Den årlige treningsleiren i begynnelsen
av januar ble arrangert på Tenerife etter
opplegg fra hovedtrener.

Julebord / Fløyentur.
Som vanlig ble det arrangert julebord,
og den 7.12. var vi tilbake til Øve-Eide
gård i Eidsvåg.
Der var 19 stk. som deltok, under
visevert Terje Herfindal sin ledelse.
Han delte ut julegaver med alvorlige
og morsomme kommentarer.
Gruppen hadde også sin sedvanlige
juletur, arrangert av hovedtreneren til
Åsebu den 18.12., for å smake på den
enkeltes julebakst for 2018.

Økonomi
Økonomien til gruppen er sunn.
Kassabeholdning ved inngangen
til 2019 er på ca. Kr.15000 mye
takket være reiseleder sitt nøkterne
pengebruk under oppholdet i
Ravenna/Bologna.
Alt i alt må en si at Joggegruppen
hadde et godt trenings år i 2018.
Det har vært godt fremmøte til
treningene og sosialt har vi det kjekt
sammen.

Terje Kleiveland, Jostein Skodvin,
Kåre-Jan Børø

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.
Styret har siden juni-18 bestått av:
Kjell Olav Haugland
(leder)
Christian Sætersdal (sportslig leder)
Torgils Lægreid
(kasserer)
Ragnar Aasgaard
(styremedlem)
Hege Alfstad
styremedlem)
Per Reigstad
(styremedlem)
Sjur Torsvik
(styremedlem)

Skiforhold

Skiforholdene vinteren 2017/18 var
helt fantastiske med skitrening fra
november til april i bergensområdet. De
fleste skitreningsøkter ble gjennomført
på Totland og i Frotveit området, men
Fløyen og Totræna i Samnanger ble også
benyttet.

Arrangement

• Vikingrennet ble arrangert på Totland 11.
februar. Flotte skiforhold, og en fantastisk
innsats fra alle våre funksjonærer,
samarbeidspartnere på Totland og
samarbeidspartnere i FANA IL Det ble
et flott skirenn, med god innsats fra de
aktive.
• 13 juni arrangerte vi motbakkeløp
på rulleski Fløyen Opp! fra Skansen
brannstasjon til Fløyrestauranten. Flott og

populært arrangement med tilreisende fra
hele kretsen.
• 11-13 september arrangerte vi rulleskiskole på Sandsli. 12 deltagere fikk
en humørfylt og grunnleggende trening
på rulleski. Mange var med videre på
onsdagstreningen utover høsten.
• I høst fikk vi arrangert tre terrengløp på
Fløyen. God innsats fra alle i flotte traseer.

men snømangel gjorde det umulig.
Treningssamlingen varte fra torsdag til
søndag, hvor vi var innlosjert på hyttene
på Bardøla. God mat og koselige hytter
gjorde dette til et minneverdig opphold.
Det var nok snø til å kunne ha gode
treningsøkter på Geilo Skistadion, noe
som var på denne tiden mangelvare på de
fleste tilgjengelige skidestinasjoner.

Treningssamlinger

Dugnader

• I oktober 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 på Geilo. Vi prøvde i det
lengste å få det til på Herresåsen,

Einar Flaktveit Moxnes

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

Trenere

I sesongen 2018/19 har Ørjan Olsen,
Eivind Maurseth Blindheim, Rasmus
Sætersdal, Anna Aase og Margun
Haugland vært trenere, og de fortjener
en stor takk for innsatsen.

Sportslig

Miljøet i skigruppen er veldig godt, det
er mange løpere som blir værende i
idretten, og alle løperne våre har god
fremgang. Fjorårets gode vinter ser
ut til å være positiv for rekruttering og
beholde utøvere i langrennsporten.
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 studerer på Lillehammer og
satser for fullt. Herrelaget representerte
igjen Viking og hevdet seg godt i NM

Årsmelding forts. s. 17
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Turnavdelingen i Viking er en av de eldste og
største avdelingene i TIF Viking og består av
turngruppen og sportsdrill.

Utøverne trener fra tre til femten timer i
uken i ulike haller.
Sportsdrill er en sport som med høye
kast, dette medfører at det er viktig at
utøverne får trene i haller med god nok
høyde under taket (mer enn 8 m).

Turngruppen 2018
I 2018 har turngruppen fått mange nye utøvere. Vi har i dag over
80 turnere under 18 år fordelt på fire partier. Flere av utøverne
våre deltar også i andre idretter i Viking, særlig Taekwondo. De
to yngste partiene våre har også drill på enkelte mandager. Vi
opprettet et konkurranseparti der de mest drevne utøverne kan
forbedre seg i større grad, og deltok på Gymfest i Vest på Sotra
i mai for første gang på flere år. Vi håper på å kunne delta i flere
konkurranser på sikt, både i troppsgymnastikk og muligens
apparatturn.

I alle konkurransene har vi fått gode
resultat og fått vist fram sporten. TIF
Viking arrangerte NM i Sotra Arena i april
og har fått mange gode tilbakemeldinger
på arrangementet. Fem individuelle
utøvere og jr/sr troppen til kvalifiserte seg
til European Cup I Irland.
Milla Jian Haugen tok Norges første
individuelle medalje i freestyle med sin
tredjeplass. Maria Liodden og Mathilde
Valentine Måkestad kom begge til
semifinalen i sine klasser i freestyle og
two-baton. Milla Jian Haugen ble og
Norgesmester i sin klasse i one-baton i
november og ble nominert i klassen årets
kvinnelige utøver i TIF Viking.

Barnepartiene har et flott og engasjert trenerteam bestående av
Michelle Kleveland, Amalie Smørdal Lien, Victoria Nielsen og
Sigurd Kleiven.
Turnavdelingen rommer også voksenpartier, og trener Berit Helvik
Larsen mottok i 2018 Kongens fortjenestemedalje. Hun har vært
trener i Viking i 40 år, og trener i dag to damepartier som trener
4 dager i uken. Bjørg Haugland er trener for partiet ”Hold deg i
form,” som er rettet mot herrer, to ganger i uken. Jette Hansen har
ett parti for damer, på kvelden en gang i uka.
Turn representeres i avdelingsstyret av Sigurd Kleiven, Torhild
Eide Torgersen og kasserer Anne-Lise Grung.

Sportsdrill 2018
Sportsdrill har nå vært en del av turnavdelingen i TIF Viking i to år.
Vi startet opp 01.01.2017 med 9 konkurranseutøvere og har
pr. i dag økt til 35 konkurranseutøvere i alderen 9 til 18 år.
Rekrutteringen er god og primært fra sentrum. Vi har åpne
barnepartier sammen med turngruppen.

Vi har vært representert i turnavdelingens
styre ved Ingrid Kleiven, Liv Nordal og
Inger Johanne Haugen i vårsemesteret

Årsberetning Turnavdelingen 2018
Sportsdrillgruppen har to hovedtrener. Eli Karin Midtun er trener
for junior/seniorgruppen og Ingrid G. Kleiven er trener for de født
i 2006 og yngre. Vårt dyktige trenerteam består i tillegg av Linda
Løseth, Mette Nilsen, Marthe Thorsø, Camilla Evjen samt flere
utøvere som også har startet som trenere. De ulike trenerne
utfyller hverandre og trener utøverne på ulike spesialiteter. Mette
trener blant annet styrke og skadeforebygging og Linda har
ansvar for turntreningen. I tillegg er det leid inn ballettrener for å
komplementere treningen til utøverne. Klubben har gjennom året
hatt jevnlig besøk av den franske verdensmesteren Jason Travers
til å bistå med program og koreografi

Sportsdrill har konkurransemessig hatt et
aktivt år.
• Januar:

Vi deltok med 14 utøverne i vennskapskonkurranse i
Staffanstorp i Sverige.

• Februar:

Vi deltok med 4 utøvere i nasjonal konkurranse i
Ålesund.

• Mars:

Vi deltok med 18 konkurranseutøvere og 13 som hadde
oppvisning på Sportsdrill Vest i Sotra Arena

• APRIL

TIF Viking arrangerte NM i sportsdrill i Sotra Arena.
Alle våre utøvere deltok.

• Juni:

Vi deltok i en ni nasjoners vennskapskonkurranse i
Almere i Nederland med 13 utøvere.

• Juli:

8 utøvere kvalifiserte seg til European Cup i Dublin,
Irland.

• November:

Norgesmesterskap i solo-twirl i Ålesund med to
utøvere.

• November:

Korpsdrillkonkurransen Stavdrill på Askøy med 9
utøvere.
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og Kjersti Espeland og Inger Johanne Haugen i høstsemesteret
der Inger Johanne Haugen fungerer som avdelingsleder og har
deltatt på hovedstyremøtene.
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. Sportsdrillgruppen har sammen med
turngruppen arrangert vår- og juleoppvisning.
Det er utfordrende og krevende å bygge opp noe nytt og haller
og økonomi er stadig tilbakevendende tema. Vi er blitt en del av
Vikingfamilien og har et godt samarbeid med administrasjonen.
De eldste jentene skal på treningsleir og konkurranse i Frankrike i
vinterferien og vi ser fram til et spennende 2019.

Årsmelding skiavdelingen forts.

stafetten. Einar Moxnes satser minst en sesong til
og Ørjan Olsen fortsetter som trener. Einar hevder
seg godt i spesielt sprint og kommer stort sett til
utsalgsrundene i nasjonale renn.
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-18 har vært god,
men vi har plass til flere.

Annet

Medlemstallet i skiavdelingen er stabilt, men vi
håper en god snøsesong i 2018-19 skal hjelpe oss
med rekrutteringen, det er plass til flere. Vi håper at
både ski-kurs for barn om vinteren og rulleskikurs
i sommerhalvåret skal bidra til rekruttering. Vi er
engasjert sammen med skikretsen for å gi et tilbud
til Parautøvere. Det er nå etablert et treningstilbud
mandager og fredager med trenere fra flere bergensklubber. Margun Haugland har deltatt fra TIF Viking.
Økonomien i avdelingen er god og under kontroll.

Epilog

Vinteren 2018-19 har latt vente på seg. De første ski
treningene på Totræna startet i midten av januar, og
vi håper snøen som nettopp har kommet blir liggende
en stund. Siste uken i januar-19, har vi nå hatt ski-kurs
for barn over 7 år. Tiltaket var en kjempesuksess,
med rundt 50 barn begge dager. Vi håper noen av
disse fortsetter som medlemmer i skiavdelingen.
Vikingrennet arrangeres på Totland, og vi satser på å
lage en skifest sammen med Fana IL.
Viking jobber fortsatt sammen med Fløybanen
for utvikling av skiløypen på Fløyen og mulighet
for utbedring av området med bl a snøkanon ved
Skomakerdiket. En endelig finansiering på dette
nærmer seg, basert på støtte fra Fløibanen,
Sparebanken Vest og Tippemidler.
Fana IL jobber for utvikling av Totland-området med
utbedring av løypenettet der og mulighet for snøkanon.

Styret i Skigruppen, 31/1-19.
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Årsberetning Volleyballavdelingen 2018

opp til 1.divisjon. Dette takket vi ja til da
avdelingen ønsker å bygge oppunder
elitelaget på samme måte som på
herresiden . Vi tok da spillere fra både
Viking 2 og Viking 3 som begge spilte i
2.divisjon denne sesongen

Volleyballavdelingen har
i perioden hatt ett meget
aktivt styre bestående av 5
personer.

Sesongen 2018-19 startet dessverre
dårlig, med 4 nederste plass i ranking
turneringen i Tromsø. Imidlertid har vi nå
klart å bedre resultatene har i dag 2 seire
og 2 tap. En ujevn serie gjør at vi har mer
enn halvparten av våre kampene igjen til
våren 2019.

Vi klarte dessverre ikke å stable på
beina hverken en dugnads- eller
arrangementskomite, og dette
arbeidet måtte derfor håndteres av
styremedlemmene. Av arrangement i
perioden kan i tillegg til alle elite og 1
divisjonskampene, nevnes Veteran NM,
NM U15, NCC finalen og seriehelg for
U19/3. divisjon og en rekke Europacup
kamper både i Champions League
og CEV cupen. I forbindelse med
gjennomføringen av Europacup kampene
må Frode Siljander nevnes spesielt for å
lede dette arbeidet på en utmerket måte.

2 divisjon herrer
Ble nummer tre i serien og har til
tross for en stor spiller stall hatt en del
«gjestespillere»

GU15

Styret har i perioder hatt meget hyppige
møter for å kunne ta saker som burde
vært håndtert av de to ovennevnte
komiteer.
Som alltid vil en årsmelding fra avdelingen
være basert på to halve sesongen 2017/18
og første halvdel av sesongen 2018/19

Elitelag herrer
Scott Olsen ga seg som hovedtrener for
laget etter sesongen 2016/17. I hans sted
kom en tidligere Nyborgspiller inn, Jon
Eirik Liseth. I tillegg gikk Geir Eithun fra å
være spiller til å assistere på trenersiden.
Resultatmessig ble sesongen en av de
beste noensinne med seier i grunnserie,
sluttspill, NM og NCC. I tillegg kom laget
seg videre i europacupen med seier over
Førde før det ble tap mot greske Foinikas
Syros.
En del spillere fra sesongen før
forsvant, enten på grunn av flytting eller
nedtrapping. Fire nye spillere kom til.
Fra Førde Anders Røneid og fra TVN
tre lovende ungdommer: Oscar Sæther,
Hallvard Valen og Emil Øfstaas. I tillegg
meldte Peter Brennhaug, som forrige
sesong var med via overbyggingsavtale
med Sotra, overgang til Viking. Vi kan
også ta med at på NVBFs statistikk fra
DataVolley har to Vikingspillere var de
beste poengplukkerne i Mizunoligaen.
Kristian Morken Bjelland Vetle Hylland
med 218, og Anders Nedland Røneid tok
flest blokkpoeng.
Jon Eirik Liseth fikk tilbud om jobb på TVN
etter sesongen 2017/18, og i og med den
tryggere livssituasjonen han ville få da,
valgte han denne. I hans sted har Ivar
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Bakken rykket opp fra assistentjobben, og
har der med seg Eivind Pettersen og Geir
Eithun som assistenttrenere.
Som vanlig har noen spillere forsvunnet
fra laget fra forrige sesong, enten på
grunn av flytting eller nedtrapping. Totalt
har imidlertid troppen blitt kraftig utvidet,
både med spillere som har tatt opp igjen
tråden og nye som har kommet inn. Kåre
Helvik Morken har flyttet til Ålesund, men
har likevel gitt viktige bidrag før nyttår.
Jon Jarning og Andrej Khanevski har fått
volleyballysten tilbake og bidrar. Fem nye
spillere har kommet til, deriblant vår første
utenlandske spiller, Ryan Manoogian,
USA. Han nærmest insisterte på å få
komme og betalte selv alle omkostninger
i forbindelse med det. De andre nye er
Lars Maaseide og Jarand Roalkvam fra
Randaberg, Simon Hopland fra KFUM
Volda og Eirik Mjelde Bjelland fra egen
juniorstall, så troppen er nå totalt på 20
spillere.
Resultatmessig har sesongstarten haltet
litt. Laget har tapt tre kamper mot Koll, to i
serien og en NM-kvartfinale. Selv om den
andre kvartfinalekampen ble vunnet, var
likevel Viking slått ut. Dette er imidlertid
de eneste tapene hittil, så muligheten for
en god vår er fortsatt til stede.
En stor opplevelse for laget og klubben
denne sesongen var den første
deltakelsen noensinne av et norsk lag i

Champions League. I første runde møtte
laget Chaumont VC 52 HM fra Frankrike,
og selv om kampene ga to tap med 0-3,
var det opplevelser som ga mersmak. Det
må her nevnes at Chaumont gikk helt til
gruppespillet hvor de hevder seg meget
godt.
Etter tapet for Chaumont, gikk Viking til
CEV-cupen der vi først møtte Førde i
1/16-finale, og etter seier der med 3-2 og
3-1, fikk vi Neftochimic Burgas fra Bulgaria
i 1/8-finale. Første kamp gikk i Sotra
Arena før jul og endte 1-3, et resultat det
også ble i returkampen i Burgas.

Elitelag damer
Etter sesongslutt i mars 2018 overtok
Thomas Wold som hovedtrener. Eivind
Pettersen gikk inn i trenerteamet til
herrelaget. Til sesongen 2019 har de
fleste spillerne fortsatt (4 i avgang),
og det har kommet til noen nye. Laget
har et tydeligere samarbeid med 1.
divisjon, med enkelte fellestreninger
og spillere som flytter mellom lagene. I
åpningsturneringen deltok vi med to lag
som tok 1. og 3. plass. I serien ble det 3
seire og 5 tap før jul. I cupen slo vi ut BSI
og tapte mot Førde i kvartfinalen.

1 divisjon herrer
Spillertroppen i 1.div herrer utgjøres av en

gruppe unge talentfulle spillere, supplerte
med noen bare talentfulle spillere. Laget
trener sammen 3 ganger i uken, i tillegg
til at mange også har treninger på skolen,
og hospiterer på elitelagets treninger.
Som utviklingslag er vårt hovedfokus å
utvikle gode spillere til klubbens elitelag.
Dette gir noen utfordringer, men har
også resultert i at mange spillere de siste
årene har tatt steget opp på øverste nivå.
2017/18-sesongen endte med en 4.plass
på tabellen, bak Askim som rykket opp, og
de to studentlagene OSI og NTNUI 2.

Fast treningsgruppe på 10-12 personer
hver mandag (Tertneshallen) og torsdag
(Mjølkeråen skule) Gruppen har hatt
stort fokus på utvikling, og å ha det
gøy på trening samtidig som trening
i basisferdigheter har blitt vektlagt.
Gruppen har blant annet bestått av
ungdommer fra andre idretter som ønsker
å prøve seg litt på volleyball. Etter en god
utvikling i gruppen, og en god 3 plass i
RM, er det gode muligheter for at laget
kan få tildelt en bonusplass til NM.
GU17:
Gruppen består av en god blanding av
spillere på ulike ferdighetsnivå, mens
kjernen i gruppen holder høyt nasjonalt
nivå i U17 klassen. Hovedvekten av
spillerne trener på TIF Vikings sine senior
lag. Vi har også hatt egne samlinger og

treningskamper for U17 spillerne, for å
trene laget sammen mot NM som de
ble kvalifisert til etter en 1 plass i RM.
Samson Olsen kom med på All Star Team
undere NM2018, og Samson og Eirik
Mjelde Bjelland representerte klubben
sammen med trener Otte Bjelland på den
norske GU17 landslaget. De vant nordisk
mesterskap og Eirik Mjelde Bjelland kom
med på All Star Team for turneringen.

JU13
Dette er en liten men stabil
treningsgruppe hvor 3 jenter har trent i
flere år. Treningene er slått sammen med
U15 laget, og jentene har deltatt med
denne aldersgruppen i turneringer.
Sportslig sett har jentene hevdet seg
godt på øverste nivå for U13, volleyball
i denne klassen er med 2-3 spillere
per lag. Denne våren ser det ut til at vi
skal få i gang flere yngre spillere, slik at
rekrutteringen sikres for neste års U13.

Nybegynner gruppen
Nybegynner gruppen er en gruppe som
ble startet opp sesongen 2017/18. Dette
var som et tilbud til jenter 15-18 år som
har lyst å starte med volleyball. Planen
er at man trener her til man tilfredsstiller
nivået som er på de eksisterende lagene
for U17-U19. Oppmøte på treningen er
noen varierende, i gjennomsnitt 6-8 per
trening, men på enkelte treninger har vi
hatt opp mot 14 spillere, og vi har hatt
spillere som har tatt steget videre til andre
lag. Gruppen har per nå ikke spilt noen
kamper, men planen er å være med på
neste turnering som går i mars.

I skrivende stund topper laget 1.divisjon,
med NTNUI hakk i hjel (men med færre
kamper). I første ranking turnering
nådde laget finalen, hvor det ble tap
mot nettopp studentene fra Trondheim.
I den andre avdelingen topper OSI
foran Spirit, noe som legger til rette for
at de samme lagene skal gjøre opp om
topplasseringene i år også, i årets siste og
avgjørende ranking turnering.

1 divisjon damer
Laget består av spillere fra 16-29 år,
med mange unge talenter på vei opp.
De trener 4 ganger i uken, og noen av
spillerne deltar også på elitelaget sine
treninger. I tillegg har spillere i enkelte
tilfeller støtte 2.divisjon laget. Sesongen
2017-2018 ble avsluttet med andre plass
i serien, og spørsmål om vi ville rykke

Foto: Frode Andersen
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Sprintcupfinale på Landås med Trygve
Buanes som løps-leder og løypelegger.
14. november: Nattcup på Fløyen med
Vemund Hansen som løpsleder og Jørn
Torgersen som løypelegger.
Jørn Torgersen har ved alle løp hjulpet til
med utskrift av kart og vært til stor hjelp
med tilbakemeldinger på løypene som
en har planlagt i 2018

Turorientering
Vi har arrangert turorientering på
Fløyen 2018. Det ble solgt fra butikken
til DNT i Marken og på nett. Gunnar
Mikkelsen og Jørn Torgersen har stått
for tilretteleggingen av tilbudet.

Økonomi
Relativt lav aktivitet gav reduserte
kostnader, og med en solid dugnadsinnsats ble det et bra overskudd i 2018.

Noen saker som er arbeidet med
i løpet av 2018:
I starten av året ble den gamle
oppvaskmaskinen erstattet med en ny.
Etter sommeren ble terrassen skiftet.
Her ble det gamle terrassedekket
fjernet og erstattet med ett nytt og
bedre. Det gamle terrasse gjerde ble
også skiftet. Gjenstår en liten jobb som
vil bli fullført når snøen er borte.
Veien har også blitt vedlikehold. Her
har blant annet den store haugen med
taksteinrester blitt brukt som fyllmasse.
En stor takk til Ski & O rådet for denne
jobben.

Eksterne verv
Lise Christensen har vært kretsstyremedlem i 2018. Trygve Buanes har hatt
ansvar for poengberegning i pokalkampen for Bergensområdet.

Sluttbetraktning
2018 har vært en krevende sesong
som har vært preget av at det er få
personer å trekke veksler på i driften

Utvalgte resultater:
Veteran-VM:
Sprint:
4. Mariann Schei (D45-)
7. Axel Ingvaldsen (H80-)
58. Per Bjørkhaug (H75-)
Mellomdistanse:
6. Mariann Schei (D45-)
21. Axel Ingvaldsen (H80-)
43. Tore Rasmussen (H80-)
47. Per Bjørkhaug (H75-)
Langdistanse:
10. Mariann Schei (D45-)
17. Tore Rasmussen (H80-)
27. Axel Ingvaldsen (H80-)
27. Tor Sørevik (H65-)
35. Per Bjørkhaug (H75-)

forts.
Årsrapport Sagatun

Veteranmesterskapet:
Sprint:
3. Mariann Schei (D45-)
4. Per Bjørkhaug (H75-)
5. Tor Sørevik (H65-)
Langdistanse:
1. Mariann Schei (D45-)
7. Per Bjørkhaug (H75-)
7. Axel Ingvaldsen (H80-)
Mellomdistanse:
1. Mariann Schei (D45-)
Kretsmesterskap:
Ultralang:
1. Mariann Schei (D19-)
Langdistanse
2. Lise Christensen (D50-)
3. Jørn Torgersen (H70-)

Klubbmesterskap:
H17Knut Kyrkjebø
Bjart Are Hellen
Vemund Hansen
Jon-Kåre Hansen
Eirik Bjerke Otterå
H-16
Ulrik Hellen
DN
Elise Nepstad
Emilie Breistein Pedersen
Elise Nepstad
Iris Popsueva Buanes
Katinka Sannes
Signe Lier-Hansen
Victoria Pahr Pedersen
Ylva Magnussen
HN
Jonas Breistein Pedersen
Sigve Popsuev Buanes
Torstein Albertsen Mjelde

39:06
48:48
54:19
1:07:42
1:35:21
50:38

Årsberetning Orienteringsavdelingen 2018
Styre og utvalg
På avdelingens årsmøte i 2018 ble ingen
nye valgt inn i styret, slik at styret har
bestått av de som allerede ble valgt inn
for perioden 2017-2018.

Styre
Bjart Are Hellen
Trygve Buanes
Vemund Hansen
Knut Kyrkjebø
Kartråd
Tor Sørevik
Jørgen Frønsdal
Axel Ingvaldsen

Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Leder
Medlem
Medlem

også deltatt ivrig på nærløp i Bergensregionen.
Foran sesongen flyttet ungdomstreneren
vår, Göran Winblad, dessverre til Moss
for å få bedre forhold for egen satsing.
Dette har gjort at vi ikke har klart å
opprettholde et treningstilbud til de eldre
ungdommene, og flere har skiftet klubb.
Medlemmer i Viking har deltatt flittig på
både lokale, nasjonale og internasjonale
løp også denne sesongen. Den som har
markert seg sterkest er Mariann Schei
som løp inn til tre topp 10-plasseringer
i veteran-VM og to gull og en bronse i
Veteranmesterskapet.

Den sportslige virksomheten

Arrangementer

I 2018-sesongen har Trygve Buanes
fortsatt å arrangere rekrutt-treninger
i Sædalen, der det er en stabil gruppe
som stiller opp. Rekruttgruppen har

I 2018 har vi arrangert:
11. juni: Klubbmesterskap i Sædalen/på
Landåsfjellet med Trygve Buanes som
løpsleder og løypelegger. 25. september:

Kartarbeid
I 2018 har Jørn Torgersen oppdatert
kartet på Fløyen slik at det følger den
nye internasjonale kartnormen (ISOM
2017). Dette har vært et stort arbeid som
har gitt et mye mer lettlest kart.

Dugnad
I år har vi arrangert Bergen fjellmaraton
sammen med administrasjonen i Viking,
Bjart Are Hellen var løpsleder også
i år, løpet hadde ca, 2000 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.

av avdelingen. Dette har gjort at det
har vært lite fellesaktiviteter dette året,
og vi har også arrangert færre løp enn
tidligere år. På den positive siden har vi
en liten, men aktiv rekruttgruppe som vi
må klare å bygge videre på. I 2019 og

Generelt vedlikehold
Styret har fulgt opp vedlikeholds
liste. Deler av dette arbeidet er utført
stykkevis av styret når de har vært
på hytten. Etter hvert som arbeidet er
utført er dette krysset av i vedlikeholds
liste, slik at en til enhver tid har kontroll
på hva som er utført.

videre fremover trenger vi et fokus på å
få økt størrelsen på rekruttgruppen og
å få rekruttert nye folk inn i driften av
avdelingen.

Bergen, januar 2018,
Styret i o-avdelingen

Tanker om året som kommer
Utenom generelt vedlikehold som går
sin gang må det snarest jobbes for å
få på plass en badstuovn. Arbeidet er
påbegynt og foreløpig er det snakk om
en utgift på 10-15 tusen for elektriker
pluss badstuovn. Stor takk til Jon-Kåre
Hansen for det økonomiske bidraget til
dette arbeidet.
Det bør prioriteres å få slipt stuegulvet,
da dette er slitt og ikke optimalt med
tanke på renhold.
Styret for neste år bør også ta tak i
utfordringen med at det er lite utleie på
hytten.
Det har de siste årene vært
utført mange store utbedringer/
oppgraderinger som har vært
krevende økonomisk, men også med
tanke på tilgjengelig kapasitet for
dugnad i styret. Dette har til en viss
grad gått på bekostning av mindre
vedlikeholdsoppgaver som armaturer,
løse fliser etc.” noe som også må
prioriteres.
Hyttestyret takker Tom Pedersen
for at han fortsatt er villig til å ta
oppgaven med å ta imot bestillinger
på hytten. Stor takk også til Ski- og
orienteringsrådet som gjør fantastisk
dugnadsinnsats på hytten.

Bergen, 19.01.2019 for styret på
Sagatun - Rune Pinås, leder
Bergen 1. februar 2019
For representantskapets styre
Anders Søyland, Leon Fauske,
Egill Knudsen, Rune Pinås,
Bjørn Strømme, Gerd Knudsen,
Haldis Nagell-Dahl
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Årsberetning
Taekwondo 2018
Jakob Bjørkhaug Gundersen

1 Div damer

Trenere: Erik Nydegger , Roger Gjelsvik
Damelaget har før sesongen fått ny trener. Eirik Nydegger
har overtatt treneransvaret, og har med seg Linn Gose
på trenerbenken. Laget har i høst dessverre opplevd flere
skader på sentrale spillere, noe som gjør at resultatene
dessverre ikke er slik vi ønsker. Men gruppen arbeider
hardt, og hovedmålet for sesongen må nå være å holde
laget i 1. div.

2018

Som en motsetning til herresiden, har damesiden et hull
i rekrutteringen. Vi har ikke lag fra Jenter 14 til 6 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.

Styre
Leder
Økonomi
Styremedlem
Sportslig utvalg

1.div herrer:

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.

Trener: Andreas Berntsen, Alexander Benevoli.
Herrelaget vår er nå etablert i 1. divisjon. Og biter godt fra
seg i divisjonspill. Mesteparten av laget fra i fjor er med
videre, så vi har en stabil tropp. Fremtiden på guttesiden
ser veldig bra ut 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.

2 div. Herrer: Viking 2

•
•
•
•
•
•

Ca 50 medlemmer i 2018
Trener har vært Coral Falco, Stian Lampe, Michael Jørgensen,
Silje Pettersen, Karoline Gjelsvik og Are Standnes.
Coral Falco takket for seg som trener sommeren 2018, og vi
takker henne for lang og god innsats for Taekwondo-gruppen
3 grupper for barn og unge (nybegynner, viderekommende og
mer erfarne utøvere).
I tillegg er det elite gruppe som har ytterligere kamptrening.
Økonomien i avdelingen er god

TIF Viking fokuserer hovedsaklig på kamp, og medlemmene konkurrerer
lokalt på Vestlandet, i nasjonale stevner og i internasjonale konkurranser.
Vi har hatt to utøvere (Karoline Gjelsvik og Jakob Bjørkhaug Gundersen)
som i løpet av sesongen har deltatt i nasjonale og internasjonale stevner,
og hvor det er oppnådd medaljer i flere av disse. Av internasjonale stevner
har vi i løpet av året deltatt på Polish Open, Dutch Open, Spanish Open,
Luxembourg Open, Fujarha Open, Riga Open Open og European Club
Championships. Vi har også deltatt under NM og på Norges Cup, samt på
diverse treningssamlinger i Norge og Spania.
Vi vil få trekke frem at Karoline Gjelsvik på bakgrunn av gode resultat i
internasjonale stevner ble tatt ut for deltagelse i EM i Polen.
Syv av våre yngre utøvere deltok på Vestlandscup i Bergen. De oppnådde
gode resultat i de kampene de gikk. Utøverne syntes dette var veldig gøy,
og vi håper på ytterligere deltakere på Vestlandscup eller andre stevner
i 2019.
Det har blitt avholdt gradering i juni og november, og med totalt 70
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 utøverne. Vi ser frem til et aktivt og spennende 2019.
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Trygve Larsen
Tom Pedersen
John Einar Thorsheim

Trener: Joachim Benevoli.
I skrivende stund ligger vi et stykke nede på tabellen, men vi
visste at ved opprykk så kunne det bli tøff konkuranse. Laget
trener sammen med G18 og tidvis sammen med 1 div. Det
er en fin og motivert gjeng der de fleste satser på hånball.

Årsberetning Håndballavdelingen

5.div.damer:

Gutter 18, trener: Tobias Brattåker:
Laget spiller G18 serie og er påmeld Lerøy serien
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.

Trener: Benedikte Gjelsvik.
Dette laget består hovedsakelig av unge jenter +16 år.
Samt noen med litt mer erfaring. Dessverre så kan det se
ut som at nivået i 5 div er litt for høyt for laget sett under ett.
Men de står på, på trening.

6.div.damer:

Trener: André Sæthre. Oppmann. Jane Østgård.
I kretsserien ligger laget på 1 plass og gruser alle
konkurenter. Pga forskjellige omstendigheter ble det
besluttet å flytte dette laget ned en div. fra 5 til 6. Dette
resulterer at laget faktisk er for god for divisjonen. Noe en
håper ordner seg til neste sesong.
Spillerstallen består av ca 12-15 spillere pr nå. 6 div laget
har i år deltatt i Veteran NM i Trondheim. (J35)

5 div.herrer: Viking 3 & Viking 4

Oppmann: Trygve Larsen.
I kretsserien for herrer 5.divisjon har vi i år 2 lag. Det er et
lag med de litt erfarne herre og et lag der ungdommer på
17+ spiller for å få litt mer kamp trening på senior nivå.
Det er ca 12 aktive spillere med på laget herre laget. Vi
benytter samme treningstid og bane som damer 6 div. så til
sammen er vi en grei treningsgruppe. Når det gjelder kamp
avvikling så har vi fått benytte en del spiller fra G16. Dette er
et veldig fint samarbeid syntes vi. Så får også de testet seg
litt i en annen vekt klasse.

Gutter 18

Gutter 16

Trener: Joachim Benevoli,
Guttene viser stor håndball forståelse og er veldig trenings ivrig.
G16A kvalifiserte seg også til årets Bring serie, som er en nasjonal
serie for G16.

Gutter 13/14 år:

•
•

Herrer 1 div. Herrer 2 div. Herrer 5 div., Gutter 18, Gutter
16, Gutter 14/13 Gutter 11-12, Gutter 10,
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.

Trener: Benedikte Gjelsvik.
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 talentet som viser ferdigheter som gir oss
god tro på fremtiden. Spiller gruppen består av ca 19 gutter.

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.

Jenter 13-14 år

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.

Trener: Gunnar Grindheim
Dette er en gjeng med flotte jenter som har stort treningsoppmøte
og som viser stor spilleglede. Gruppen deltar i seriespillet med
J13-lag og J14-lag. Totalt ca 19 jenter.

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 5 div, Damer 6 div, Jenter 13-14,
Jenter 12, Jenter 9-8

Målsetting:

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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B-blad
Returadresse:
Vikinghallen
Ø. Dreggsalm. 7
5003 BERGEN

Påmeldt?

”Du trenger ikke være superhelt for å delta på Fjordkraft Bergen City Marathon”
Over 7000 løpere er allerede påmeldt. Meld deg på og sikre deg
plass i den store løpsfesten.

Påmelding: www.bergencitymarathon.no

