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Årsberetninger 2021

Velkommen til Årsmøte i TIF Viking 2022
Tirsdag 15. mars kl 19.00 i Vikinghallen.
Dagsorden: årsmeldinger, målsettinger, innkomne forslag,
regnskap og budsjett og valg.

Velkommen til Årsmøte i representantskapet 2022
Tirsdag 15. mars kl 18.00 i Vikinghallen.
Dagsorden: bertninger /eiendommer, regnskap og budsjett,
beretning fond, innkomne forslag og valg.
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Lederen
har ordet
2021 ble nok et år preget
av korona for Turn og
idrettsforeningen Viking.
Både den daglige drift og
gjennomføring av trening
i underavdelingene,
drift og bruk av hallen
og treningssenteret, og
våre arrangement har
lidd og vært preget av
pandemiperioden.

Årsberetning
for TIF Viking

Viking er blitt en stor organisasjon
og omsetningen vår er på størrelse
med en mellomstor bedrift.
Størrelsen på idrettslaget vårt har
vært både en ulempe og en styrke
under pandemien. Mens mindre
foreninger nærmest har kunnet
gå i dvale og hatt minimal aktivitet
under nedstengningsperiodene,
har vi hatt både en stor idrettshall,
treningssenter, mange ansatte og
ikke minst mange arrangement
som har krevd daglig drift og
bydd på formidable utfordringer.
Samtidig har administrasjonen vår
gjort at vi har klart å holde aktiviteten så høyt som mulig, og det hadde ikke vært mulig
å gjennomføre arrangementene våre uten våre ansatte i administrasjonen.

Arbeidsutvalget :

Bergen Fjellmaraton ble i 2021 arrangert 5. juni. Nytt av året var at arrangementet
ble flyttet fra torsdag ettermiddag til lørdag. Samtidig ble start omorganisert slik at
de raskeste startet først for å få mest mulig spredning mellom løperne gjennom hele
løpet. Vi var heldig med timing på dette løpet og traff mellom to nedstengingsperioder.
Bergen City Maraton ble flyttet fra siste helg i april til siste helg i august, og overtok
dermed Bergen City Milen-helgen som dermed ble avlyst. Opptakten til maraton
arrangementet var preget av utallige endringer i arrangementsplanene for å tilfredsstille stadig nye smittevernbestemmelser. Sensommerukene frem til løpsdagen lørdag
28/8 var en organisatorisk maraton, og dette arrangementet hadde ikke vært mulig
å gjennomføre uten en så profesjonell løpsledelse med Janne, Roger og Halfdan i
spissen. At Viking klarte å arrangere BCM i 2021 må være en av de største arrangementsbragdene i Vikings stolte arrangørhistorie. Et slikt arrangement er selvsagt
heller ikke mulig uten dugnadsbidrag fra utallige medlemmer og Vikingvenner på selve
løpsdagen. BCM var kanskje det største løpet som ble gjennomført i Norge i 2021.
Viking er en dugnadsklubb og innsatsen til trenere og tillitsvalgte i klubben har vært
formidabel de siste par årene. Mange har stått på dag ut og dag inn for å bidra til at
aktive og lag klarer å gjennomføre treninger, kamper og konkurranser. Det jobbes godt
i alle avdelingene, og det kommer godt frem i årsmeldingene. Det er god rekruttering
i flere idretter, kanskje spesielt i volleyball. Også i orientering har det vært jobbet
iherdig med rekruttering de siste årene, og O-gruppen til Viking er nå en av de største
i kretsen i yngre årsklasser. Årelang dugnadsinnsats bidrar også til drift, bruk og besøk
av Vikings hytter på Vareggen og Mjølfjell.
I tillegg til at det arbeides for at alle skal kunne drive idrett i Viking, klarer vi også å
få frem toppidrettsutøvere. 2021 ble idrettslig et stort år for Viking. OL gull til Kristian
Blummenfelt var en enorm prestasjon, og vi er takknemlig for at han nå representerer
Turn og idrettsforeningen Viking også i Triatlon.
Takk til aktive, trenere, ledere og støttespillere for innsatsen i 2021, og vi får håpe at
det kommende året blir enklere for oss alle og at vi slipper flere nedstengninger. På
forhånd ønsker jeg å takke for all dugnadsinnsatsen som jeg vet kommer til å bli lagt
ned i 2022, lykke til med all aktivitet i avdelingene.

2021

Leder

Christian Sætersdal

Nestleder

Kjell Lund

Økonom/regnskap

Christian Ravnå

Konkurranseidrettsansvarlig

Rune Pinås

Barneidrettsansvarlig

Elisabeth Kristiansen

Mosjonsidrettsansvarlig

Jostein Skodvin

Styremedlem

Haldis N. Dahl

Varamedlem
Lovkomitè
Leder
Medlemmer

Per Aase Andresen
Per Frode Sundby
Axel Ingvalsen

Ordensråd
Leder

John Einar Thorsheim
Svein Anders Dahl

Medlemmer

Bjørg Huagland
Kjell Lund
Hilde G. Gjelsvik

Medlemsbladkomitè

Turn og idrettsforeningen Viking er stiftet 17 mai
1892. Målet for foreningen er å drive og fremme
friluftsliv og idrett i sunne former. Foreningen er
organisert med et arbeidsutvalg valgt av årsmøtet.
Hovedstyret består av arbeidsutvalget i tillegg
til leder fra hver avdeling. Foreningen har og et
representantskap med eget årsmøte. Dette årsmøtet
velger representantskapets styre, i tillegg til utvalg
til drift av våre eiendommer.

Adm.
Revisor
Bjørn Erik Refsnes
Kontrollkomitè
Gunnar Knudsen
Valgkomitè
Medlem

Gunnar Knudsen
Anniken Ravnå

forts. neste side

Møterett årsmøte TIF Viking 2022
Alle voksne medlemmer har møterett.
Forslag må være adm. i hende seinest 14 dager før årsmøte.
Innkomne forslag vil bli lagt ut på våre nettsider 1 uke før årsmøte.

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

Helt til slutt; vel møtt på årsmøtet, håper å se mange av dere der.
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store investeringene i 2021. Men på slutten av året fant vi
rom for å oppgradere treningssenteret i Vikinghallen. Det er
blitt godt mottatt av medlemmene våre, og var viktig for å få
tilbake de medlemmene som har forlatt oss i 2021. Når det
gjelder arbeidet med kunstsnø på Fløyen har det arbeidet
gått sin gang, og det er et oppriktig håp at vi neste vinter
skal kunne produsere kunstsnø i Granbakken og i en løype
ved Skomakerdiket.

Sport

Foreningen har i
2021 ca. 2500 medlemmer
fordelt på foreningsavdelinger, idrettsskole og
mosjonsparti. Foreningens styre har hatt regelmessige
møter, i tillegg til formelle og uformelle møter med
foreningsadministrasjonen. Administrasjonen ledes
av daglig leder som har ansvar for den daglige driften
av foreningen og dens eiendommer. I tillegg har
administrasjonen en vesentlig rolle i utviklingen av
fellestiltak i foreningen, utviklingen og drift av våre største
arrangement og være til hjelp for avdelingene i deres
arbeid med organisering særidrettene.
Årsberetningen består av 3 deler. Første del inneholder
beretning fra de ulike avdelinger og eiendommer. Andre del
består av rapport for foreningens økonomi med regnskap
og budsjett. Den siste delen er arbeidsutvalgets beretning
som er en kortfattet oppsummering av de aktivitetene
foreningen driver, og de saker styret har arbeidet spesielt
med i året som gikk.
Arbeidsutvalget har i 2021 gjennomført 4 styremøter. Der
har vært gjennomført tilsvarende antall møter i hovedstyret.
Korona: 2021 har og vært et krevende år for
foreningen. Stadig nedstegning, restriksjoner
på hva vi har kunnet drevet av trening
og arrangement har preget oss
gjennom hele året. Medlemstallet på
treningssenteret har gått ned, men
vi har klart å opprettholde – og
noen steder øke medlemstallet i
avdelingene. Økonomisk har det
vært krevende, og styret har
sammen med administrasjonen
arbeidet det vi kunne for å
holde våre ansatte i arbeid og
holde aktiviteten oppe. Styret
håper det verste nå er over og
at vi i 2022 kan komme tilbake
til mest mulig normal drift.

Eiendom
Arbeidet med våre eiendommer har
vært sterkt preget av den pågående
situasjonen med korona. På grunn av
usikker økonomi har vi i ikke kunne gjøre de
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2021 og OL i Tokyo vil for all fremtid stå med gullskrift
i foreningens historie. I triatlon hadde vi 2 deltakere på
startstreken. Kristian Blummenfeldt og Casper Stornes.
Begge var med å prege løpet og da Kristian løp fra feltet og
inn til Olympisk Gull var det vanskelig for en hver Viking å
holde seg rolig. Foreningen og Bergens første individuelle
OL-gull i en sommeridrett var et faktum. Foreningen er
utrolig stolt av den prestasjonen Kristian gjorde, og med
Casper Stornes på 11. plass i tillegg er det vanskelig
å finne ord. For Kristian var sesongen heller ikke over.
Verdensmester og verdensrekord på Iron Man ble satt på
høsten og kronet en sesong som en ikke trodde var mulig.
Viking hadde og med en dame i friidrett. På det belgiske
stafett-laget på 4x400 m løp Naomi van den Broec en av
de beste etappene og bidro sterkt til at laget ble nr. 7. Så
grunnlaget for OL i Paris i 2024 er lagt, og det kommer
flere bak. Breaking er ny OL-gren i Paris. Vår egen Daniel
Grindeland er norges beste og ble i VM i år nr. 15. I TKD
har Karoline Gjelsvik og Jacob Gundersen hatt stor
fremgang og hevder seg nå internasjonalt. I ballidrettene
er det fortsatt Volleyball herrer som er sterkest. Et bittert
finaletap i NM mot Førde var ikke det vi håpte på. Men de
kommer sterkt tilbake. Damene er i eliteserien, og vi har
som mål at de skal holde seg der. I håndball er herrelaget
ved utgangen av året på 2. plass og kjemper om opprykk.
Som avsluttende kommentar er det å si at foreningen har
nå mange utøvere og lag som hevder seg på topp nasjonalt
og internasjonalt. Det arbeides godt blant de beste og det
kommer stadig nye talenter som viser potensial til å bli
utøvere på det høyeste nivået.

Barne og ungdomsidrett
Pandemien har gitt foreningen store utfordringer i 2021.
De det har gått mest utover er håndball og volleyball som
i store deler av året ikke har fått lov til å drive aktivitet.
Det har og gått sterkt utover idrettskolepartiene og våre
åpne tilbud som Åpen hall og skiturer til Eikedalen har vi
dessverre ikke kunne gjennomføre. Men allikevel har vi
klart å holde på ungdommen. Noen idretter har i tillegg
hatt økning i medlemstallet. Vi klarte og å gjennomføre
idrettsleir med over 400 deltakere i sommer, og vi har
startet opp en ny idrett - bryting. Så selv om pandemien har
presset oss ned i knestående har avdelinger og instruktører
gjort en fabelaktig jobb, gjennomført trening og bidratt til at
barn og unge har kommet gjennom den vanskelig tiden på
en best mulig måte.

Mosjonsidrett
Avdelingene har i 2021 klart å opprettholde nivået på
trening for våre voksne medlemmer. Tyngst har det vært
for turnavdelingen med sine seniorpartier om i store deler
av 2021 ikke har kunne gjennomføre trening. Med alle har
stått på, gjort det beste ut av det og klart å beholde de
fleste medlemmene.
For treningssentret har det vært vanskelig. Noen perioder
stengt, andre tider ikke lov å drive trening i sal, og noen
ganger begrensinger i antall på trening. Dette har gjort at

mange dessverre har sluttet. Men vi har gjort det beste vi
kunne, og gjort det som er mulig. Høsten startet bra, men
nye restriksjoner stoppet den positive trenden. Vi har brukt
desember måned på å pusse opp 3. etg, så vi skal være
klar til å ta i mot nye og gamle medlemmer når vi får åpne
for fullt en gang over nyåret.
2021 var og et krevende år får våre arrangement. Stor
usikkerhet om vi kunne gjennomføre, avlysninger og
endringer preget hele året. Fjordkraft Bergen City Marathon
ble til slutt flyttet fra april til august og til tross restriksjoner
klarte vi å gjennomføre med over 6000 påmeldte. BCM
var i 2021 Norges største gjennomførte arrangement! I
juni klarte vi å gjennomføre Bergen Fjellmaraton, men vi
måtte avlyse Bergen City Milen. For avdelingene har det
vært mye likt. Noe er gjennomført, men mye har blitt avlyst.
Fortvilende, men sett i ettertid skal vi som forening være
stolt over det vi har fått til. Vi har tenkt nytt, funnet løsninger
og klart mye mer enn noen kunne tro. Styret vil berømme
administrasjonen for den jobben som har vært gjort med
våre arrangement. At vi har klart å gjøre det vi har klart,
hadde ikke vært mulig uten våre ansatte!

Utmerkelser
I desember måned hadde Bergen kommune utdeling av
stipend og priser til kommunens fremste utøvere og lag.
Viking ble i 2021 kåret til Bergens beste forening! I tillegg
ble Kristian Blummenfeldt kåret til årets idrettsnavn. Casper
Stornes og Naomi Van der Broec mottok toppidrettsstipend
på kr 40.000,- og Karoline Gjelsvik og Eirik Bjelland mottok
kommunens utviklingsstipend. Styret gratulerer.

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 2019. 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 8 heltidsansatte i 2021,
fordelt på 4 kvinner og 4 menn. Arbeidsutvalget består
av 7 personer, herav 2 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
2021. Sykefraværet har vært ubetydelig.

Økonomi

Ytre miljø

Foreningen hadde i 2021 et overskudd etter finans og
avskrivninger på kr 202.820,- Total omsetning i 2021 er
på 21.762.086.- Dette er den nest høyeste omsetningen
hovedforeningen noen gang har hatt kun «slått» AV 2019
da omsetningen var på kr 22.212.528,-. Styret er svært
godt fornøyd med måten vi har taklet de økonomiske
utfordringene i året som har gått. Administrasjonen har
sammen med styret hatt god kontroll, og vi har til tross
restriksjoner, sviktende inntekter på trening, nedskalerte
og avlyste arrangement klart å finne nye steder å tjene
penger. Vi har og hatt et stort fokus på å begrense våre
kostander. Som eksempel betalte foreningen kun kr 39 øre
pr kwt for strømmen i Vikinghallen i hele høst. Dette pga
risikovurdering som ble gjort tidlig i høst og inngåelse av
en fastprisavtale. I dag er vi svært glad for at det ble gjort.
En annen ting å nevne er at vi i 2021 har byttet ut vårt
medlemssystem. Dette sammen med en imponerende jobb
av våre avdelingsledere og de ansatte i resepsjonen gjorde
at vi 31.12 hadde kun 1. registrert medlem som ikke hadde
betalt kontingent. Det tror vi må være verdensrekord! Men
nå håper styret at vi det kommende året kan komme tilbake
til normal drift slik at vi igjen kan skape ny økonomisk
vekst og fremgang for foreningen. Kontingentsatser for
foreningen 2021: Barn kr. 500,- pr. semester, Ungdom kr.
750,- pr. semester, Voksen kr. 600, pr. semester, Voksen
totalmedlemsskap kr. 329,- pr. mnd.

Foreningens drift påvirker ikke det ytre miljø, og det er
således ikke aktuelt å iverksette tiltak på dette området.

Sluttkommentar
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

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 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.
Christian Sætersdal, Leder
• Kjell Lund, Nestleder •
Christian Ravnå, Økonom/
marked • Rune Pinås,
Konkurranseansvarlig
• Jostein Skodvin,
Mosjonsansvarlig •
Elisabeth Kristiansen,
Barneidrettsansvarlig
• Haldis Dahl,
Styremedlem • Roger
Gjelsvik, daglig leder
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TIF Viking inkl. eiendommene

TIF Viking inkl. eiendommene

Resultatregnskap

Balanse pr. 31. desember

Viking Turn og Idrettsforening

Viking Turn og Idrettsforening

Balanse pr. 31. desember

Resultatregnskap
Note

2021

2020

2
2

19 890 996
1 871 090
21 762 086

18 326 957
1 634 776
19 961 733

Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

3
6
9
4, 6

580 637
7 709 608
644 600
12 496 361
21 431 206

905 148
6 549 972
940 616
10 961 262
19 356 998

330 880

604 735

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

1 395
129 455
-128 060

1 362
148 715
-147 353

Ordinært resultat før skattekostnad

202 820

457 382

Årsresultat

202 820

457 382

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

202 820

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

2020

9
9

5 625 248
1 312 313
6 937 561

6 069 448
1 249 100
7 318 548

8

15 300
53 608
68 908

15 300
49 273
64 573

7 006 469

7 383 121

245 865

148 751

287 704
98 806
386 510

155 690
194 604
350 294

2 593 887

3 601 593

3 226 262

4 100 638

10 232 731

11 483 759

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler

11

S KO S T R E D E T
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Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
5

457 382
Sum eiendeler

VIKINGBLADET
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Anleggsmidler

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

Driftsresultat

6

Note

15 % rabatt til vikingmedlemmer
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TIF Viking inkl. eiendommene

TIF Viking inkl. eiendommene

Viking Turn og Idrettsforening
Balanse pr. 31. desember
Balanse pr. 31. desember

Note

Noter til regnskapet for 2021
2021

2020

Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

11

Sum egenkapital

5 553 049
5 553 049

5 350 229
5 350 229

5 553 049

5 350 229

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

10

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

5

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

1 297 232
296 000
1 593 232

1 465 752
296 000
1 761 752

772 101
609 523
1 704 826
3 086 450

696 740
535 008
3 140 030
4 371 778

4 679 682

6 133 530

10 232 731

11 483 759

31. desember 2021
Bergen, 11. februar 2022

Christian Sætersdal
styreleder

Rune Pinås
konkurranseansvarlig

Halldis Nagel-Dahl
styremedlem
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Kjell Lund
nestleder

Jostein Skodvin
mosjonsansvarlig

Christian Ravnå
økonomiansvarlig

Elisabeth Kristiansen
barne og ungdomsansvarlig

Roger Gjelsvik
daglig leder

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Varige driftsmidler

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.

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.

Datterselskap

Note 2 - Spesifikasjon av inntekter

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i
selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til
anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning
har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig
verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas
å være forbigående og det må anses nødvendig etter
god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når
grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.
Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som
det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel
av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den
overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og
utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Salgsinntekter

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 iht opptjeningsprinsippet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som
forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige
poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes
til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi
ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid
avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen
til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle
vurderinger av de enkelte fordringene.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost
vurderes etter FIFO- prinsippet. Det foretas nedskriving
for påregnelig ukurans.

2021

2020

8 807 853

7 177 719

Medlemskontingenter

3 448 274

2 958 920

Sponsor og samarbeidsavtaler

2 140 006

2 954 176

Offentlige & private tilskudd & gaver

3 766 355

4 030 354

Trening, fysio og instruksjon

1 188 253

990 190

Leieinntekter fast eiendom

1 213 038

839 942

Arrangement- og dugnadsinntekter

Salgsinntekter

540 256

215 597

Annen driftsinntekt

658 052

794 834

Sum driftsinntekter

21 762 087

19 961 732

TIF Viking har mottatt kompensasjon for inntektsbortfall
knyttet til avlyste arrangementer og annen spesifisert
aktivitet som følge av covid-19-utbruddet. Tilskudd fra
krisepakkene er klassifisert iht hvilken type inntektsbortfall
de er ment å kompensere for.
Note 3 - Spesifikasjon av varekostnad
2021

2020

Treningsutgifter, instruksjon

237 655

619 518

Klubbdrakter

253 325

232 645

Innkjøp av andre varer for videresalg
Sum

89 659

52 985

580 639

905 148

Note 4 - Spesifikasjon av andre driftskostnader
2021

2020

Drift av Vikinghallen og leie av andre lokaler

4 910 533

3 765 547

Arrangementer

3 180 492

2 164 388

Overføringer til underavdelinger *)

1 215 016

1 307 186

Team Viking

1 715 591

1 804 018

Annen driftskostnad

1 474 729

1 474 729

12 496 361

10 961 261

Sum

*) Overføring til underavdelinger vedrører fordeling
av inntekter knyttet til andel medlemskontingenter,
merverdiavgiftskompensasjon, barne- og ungdomsmidler og
dugnadsinntekter.
Note 5 - Bankinnskudd
Bundne skattetrekksmidler utgjør

2021
139 410

VIKINGBLADET
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TIF Viking inkl. eiendommene
Noter til regnskapet for 2021

Note 6 - Lønnskostnader, antall ansatte,
ytelser til ledende ansatte og godtgjørelse til
revisor
Lønnskostnader

2021

2020

6 588 802

5 652 030

Arbeidsgiveravgift

955 956

776 832

Pensjonskostnad

164 851

121 110

7 709 609

6 549 972

Lønninger

Sum

Foreningen har i regnskapsåret sysselsatt totalt 13
årsverk.

Lønn til daglig leder utgjorde kr 885 271.
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

2021

2020

Revisjon

64 375

72 500

Annen bistand

62 625

58 000

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.
Note 7 - Varer
2021

2020

245 8658

148 751

Note 8 - Datterselskap
Selskap
Granbakken Snøproduksjon AS
Ervervet
16-09-2019

Kontor Eierandel
Bergen

51%

Resultat Egenkapital Bokført verdi
2020 pr.31.12.20
pr 31.12
-19201

488

15300

Note 9 - Varige driftsmidler
Tomter, Driftsløsøre,
innventar,
bygninger og
annen eiendom verktøy mm.
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Sum

Anskaffelseskost 01.01.

11 891 177

4 560 894

16 452 071

Anskaffelseskost 31.12.

11 891 177

4 560 894

16 452 071

Akk.avskrivning 31.12.

-6 265 929

-3 512 194

-9 778 123

Balanseført pr. 31.12.

5 625 248

1 048 700

6 673 948

Årets avskrivninger

444 200

200 400

644 600

Økonomisk levetid

20-50 år

5-8 år

Avskrivningsplan

Saldo

Saldo

Avskrivningssats

4-6 %

15-20 %

VIKINGBLADET

Note 10 - Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
				2021
2020
Gjeldsbrevlån Vikinghallen 616 307
784 827
Note 11 - Egenkapital
		
Egenkapital Egenkapital 01.01.
Årsresultat			
Egenkapital 31.12.			

Til årsmøtet i Viking Turn- og Idrettsforening
5 350 229
202 820
5 553 049

Note 12 - Covid-19

Ytelser til ledende personer

Beholdning klubbdrakter for videresalg

Revisjonsberetning for 2021

2020 og 2021 har for TIF Viking vært svært
krevende år. Nedstenging av Vikinghallen,
Eidsvåg og Vikinghytten på Mjølfjell har begrenset
muligheter til å opprettholde medlemsinntekter,
leieinntekter og hindret muligheten for å igangsette
inntektsbringende tiltak som arrangement og utleie.
Koronarestriksjonene som har vært gjeldende har og
gjort at vi i perioder har sett oss nødt til å permittere
ansatte, avlyse evt utsette arrangementer og andre
aktiviteter. Det har gjort at inntekter fra sponsorer og
samarbeidsavtaler har blitt redusert. Vi har gått glipp
av store inntekter på dugnad ved konserter og andre
arrangement. De siste årene har på mange måter
utfordret foreningen til både å ta ned og endre driften
i foreningen. Det har og gjort at vi har måtte være
kreative og oppfinnsomme for å finne nye måter for å
skape aktivitet og inntekter.
Regnskapet viser at vi langt på vei har klart det. Vi
har klart å opprettholde positive resultater til tross for
alle endringene, og håper dette gjør at vi står godt
rustet til å klare oss gjennom 2022.
Styret mener at forutsetningen om fortsatt drift er til
stede og bekrefter at årsregnskapet er avlagt under
denne forutsetningen.

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Viking Turn- og Idrettsforening sitt årsregnskap som viser et overskudd på
NOK 202 820. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening
•
•

oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
gir årsregnskapet et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember
2021 og av dens resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

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 nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov, forskrift og International Code
of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt
av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår
vurdering 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 foreningens 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.

VIKINGBLADET
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Regnskap 2021 / Budsjett 2022
Driftsinntekter
Salg
Salg klubbdrakter
Helse og fysio
Medl.kont avd/tr.avg
Treningsavg.
Medl.kont.tr.senter
Medl.kont. fritidsordning
Personlig trener
Utleid arb.kraft
Sponsorinntekt
Offentlige tilskudd
Øremerkede tilskudd
Momskompensasjon
Gaver
Andre tilskudd
Utleie hall, parkering,hytte
Inntekt dugnad og arr.
Konserter
Sommerleir
BCM
BCM-Milen
BCM-virtuell
BFM
Nissemarsj
Løvstakken Opp
Lotteri inntekter
Inntekter/tilskudd Team Viking
Sponsor/samarbeidspartner
Profilering BCM
Andre inntekter
Sum Driftsinntekter

Regnskap 2021 / Budsjett 2022

Rengskap 2020

Regnskap 2021

Budsjett 2022

140.378,75.699,298.327,779.385,97.163,2.116.225
63.310,59.650,534.570
275.000,1.069.201,846.252,1.011.545,421.611,681.746,839.942
287.404,385.000,304.024,3.762.995,358.006,34.816,1.263.051,49.077,-

225.904,314.480,331.494,874.794,-

400.000,500.000,480.000,900.000,-

2.451.591,121.888,90.255,766.376,31.000,1.461.216,335.993,1.056.133,435.594,477.419,1.213.038,192.220,306.850,463.345,5.106.401,220.000,67.287,1.245.835,88.788,195.265
119.135,365.752,2.109.006,921.862,173.165,21.762.086,-

2.700.000,130.000,150.000,700.000,-,100.000,1.200.000,400.000,900.000,300.000,500.000,1.200.000,200.000,500.000,450.000,5.200.000,500.000,50.000,1.250.000,200.000,400.000,95.000,350.000,3.200.000,850.000,300.000,24.105.000,-

53.559,335.985,2.779.176
732.557,395.290,19.961.734,-

Driftsutgifter
Trening/instruksjon
Klubbdrakter
Varar for videresalg
Beholdningsendring videresalg
Avskrivning bygninger
Avskrivning maskiner
Lønn
Leie lokaler
Renovasjon, drift av lokal
Elektrisitat
Renhold
Annen kostnad lokal
Leie av maskiner,utstyr mm
Reprerasjon/vedlikehold bygning
Reperasjon/vedlikehold utstyr
Revisjon
Inventar
Data utstyr
Kontorrekvisita
Diverse utstyr
Møte/kurs
Annen kontorkostnad
Telefon
Porto
Bilgodtgjørelse
Reisekostnader
Sponsorkostnader
Trykksaker/markedsføring
Arrangement/dugnad
Sommerleir
Profilering BCM
Øreavrunding
BCM
Nissemarsj
BFM
BCM-Milen
Løvstakken Opp
Overføring av medl.kont til avd.
Interne overføringer avd.
Gaver/premier
Prosjekt barn og unge
Team Viking
Forsikring
Annen kostnad
Konstatert tap fordringer
Endring avsetning tap fordringer
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Renteinntekter
Rente kostn./Gebyr
Resultat etter rentekost./avskrivninger
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Rengskap 2020

Regnskap 2021

Budsjett 2022

619.518,101.107,52.984,131.537,730.686,209.929,6.549.969
2.074.124,233.168.490.544,216.883,88.283,59.139,583.515,17.493,130.500,2.397,-

237.654,350.438,85.358,97.114,444.200,200.400,7.709.883,2.988.083,213.607,757.826,285.929,120.960,91.712,346.269,47.428,127.000,-

300.000,375.000,150.000,-

26.053,273.206,28.221,230.862,30.883,40.704,33.666,3.535,190.942,259.746,77.201,745.906,95,447.581,146.593,338.267,90.490,309.750,997.436,21.772,208.500,1.804.018,184.189,312.013,26.499,237.098,19.356.982,-

-147.353,457.383,-

58.717,14.952,137.444,24.748,182.251,34.586,22.983,48.546,8086,80.000,271.312,248.698,96.607,875.403,5
1.404.304,35.191,305.639,26.863,459.027,755.989,36.607,469.875,1.715.591
201,570,193.157,-237.098,21.431.503,330.879,1.395.-129.455,202.819,-

450.000,200.000,8.500.000,3.000.000,250.000,800.000,400.000,100.000,90.000,300.000,80.000,130.000,-

25.000,200.000,20.000,200.000,30.000,40.000,50.000,80.000,250.000,250.000,100.000,850.000,1.400.000,40.000,300.000,280.000,80.000,450.000,800.000,20.000,570.000,2.200.000,175.000,300.000,-

23.835.000270.000,-

VIKINGBLADET
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Representantskapet 2021.

Sagatun

T.& IF. VIKINGS REPRESENTANTSKAP

ÅRSBERETNING FOR EIENDOMMENE FOR 2021
Årsrapport ”Sagatun”
Mjølfjell 2021
Styret

Rune Pinås
Leder
Trond Nymark
Medlem
Roger Gjelsvik
Medlem
Thomas Eldholm
Medlem
Fast arbeidsoppgave for styre,
men ikke valgt styremedlem: Tom
Pedersen, bestillingsansvarlig

Økonomi
2021 har vært en vanskelig år
økonomisk. Mindre utleie på grunn
av pandemien og svært høye
strømpriser på høsten gjør at det er
vanskelig å få pengene til å strekke
til. Styret må i 2022 se på utleiepriser

og aktivitet for å vurdere om der
må gjøres endringer som i større
grad sikrer driften i vanskelige tider.
Regnskapet og innkreving av leie blir
i dag gjort av administrasjonen, og
inngåelse av leieavtaler blir gjort av
Tom Pedersen. Dette fungerer svært
godt.

Året 2021
Året 2021 har i likhet med 2020 vært
preget av lavt belegg på grunn av
korona pandemien.
I løpet av 2021 er det blitt gjennomført
vanlig vedlikehold på hytten samt
at det er blitt skiftet armatur på
kjøkkenvasken og det er satt inn ny
panelovn i biovachuset. Det er også
satt opp en nøkkel boks med kodelås
slik at de som leier hytten slipper å

dra innom Vikinghallen for å hente
nøkkel til hytten.

Tanker for 2022
Det er behov for å skifte ut
vannpumpen som står i biovachuset
da denne begynner å bli gammel og
slår seg ofte av.
Det bør prioriteres å få slipt
stuegulvet, da dette er slitt og ikke
optimalt med tanke på renhold. Styret
bør også ta tak i utfordringen med at
det er lite utleie på hytten.
Hyttestyret takker Tom Pedersen
for at ham fortsatt er villig til å ta
oppgaven med å ta imot
bestillinger på hytten.

Bergen, 19.02.2021 for styret på
Sagatun, Rune Pinås, leder

Årsmelding Hus styret.

Vikinghallen

Det har nå under pandemien ikke
vært noe særlig aktivitet for husstyret.
Det har ikke vært avholdt noen møter.
Leder for husstyret har hatt noen
møter og samtaler med daglig
leder gjennom året, og det har ikke
vært økonomi til å utføre annet
enn forefallende og nødvendig
vedlikehold. Dette har leder for
husstyret uttrykt forståelse for.
Dermed har en utsatt en del påtenkte
oppgaver.
Men på slutten av året har man sett
at det var noen midler til å gjøre noe
nødvendig oppussing av plan 3 i
treningsenteret, og dette ble utført i
løpet av desember måned.
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Representantskapet styre har ikke hatt noe
aktivitet i 2021. Da pandemien igjen slo
inn over oss i starten av 2021, så vi det lite
hensiktsmessig å drive et strategisk arbeid med
de usikre fremtidsutsiktene foreningen sto i.
Fokus for foreningen ble da å ta vare på våre
eiendommer så godt som mulig til pandemien
er over, for så å gjøre opp en status på hva en
kan gjøre i fremtiden. Dette arbeides ivaretas
på en utmerket måte av våre eiendomsstyrer
og administrasjonen. Representantskapet
styre viser til årsrapporter fra de ulike hus og
hyttestyrer og fondstyrets beretning, og ser
frem til et 2022 hvor vi igjen kan se på hvilke
muligheter vi har for å utvikle våre eiendommer
til det beste for våre medlemmer.

Kiosken i fjellveien

Styret, Svein Ander Dahl - leder

Vareggen

Årsberetning for Hytten på
Vareggen 2021.

Den viktigste aktiviteten på «Eggen»
er hyttevaktordningen. Denne har
også i 2021 fungert veldig bra på
tross av Covid 19 som herjet landet.
Sykdommen gjorde nok også sitt til
at antall besøkende gjester var lavere
enn normalt. Frykten ffor smitte førte
nok også til at mange stoppet og
rastet ved hytten, uten å gå inn.
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.
Betalingsordning med Vipps fungerer
bra, og nå har Vareggen fått egen
konto slik at det ikke skal være
nødvendig med detektivarbeid for å
få pengene fra salget til riktig sted.

Hyttestyret har i perioden 1/1-31/12 2021bestått av:
Hyttesjef:
Egill Knudsen
Kasserer:
Øivind Øvrebotten
Styremedlemmer:
Per Bjørkhaug
Kari Bjørkhaug
Christian Ravnå
I forbindelse med årets Bergen
fjellmaraton ble det mye venting for
vaktene på Vareggen, og denne tiden
ble effektivt utnyttet. Hele tre sider
av hytten ble malt denne dagen,
siden vi var heldige med været. Det
skulle derfor ikke være behov for noe
ytterligere utvendig vedlikehold de
nærmeste par årene, kanskje med
unntak av skifte av noen punkterte
glassruter.
Den tradisjonelle juletrefesten ble
heller ikke i år forsøkt avholdt, da
været i desember ikke innbød til
fjelltur, med mye kuling og regn i
tillegg til Covid 19.

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
1.1 – 31.12.18
1.1 – 31.12.19
1.1 – 31.12.20
1.1 – 31.12.21

731 besøkende
1400 besøkende
1091 besøkende
1411 besøkende
1002 besøkende
1955 besøkende
818 besøkende
1104 besøkende
700 besøkende
962 besøkende
700 besøkende
697 besøkende
617 besøkende
0 besøkende
404 besøkende
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Årsmelding Skiavdelingen 2021
TIF Viking er sammen med Fana IL
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-20 bestått av:
Jan Erik Guldbrandsen leder)
Tonje Mysvoll

styremedlem

Erik Serck-Hanssen

kasserer

Ragnar Aasgaard

styremedlem

Hege Alfstad

styremedlem

Per Reigstad

styremedlem

Inge Namtvedt

styremedlem

Skiforhold
Skiforholdene har vært gode på
Totland og rundt om i 2021/2022 så vi
har fått trent mye på snø. Kvaliteten
på løypene har ikke vært de beste,
men greit nok.

Arrangementer.
Vi har hatt motbakkeløp fløyen opp
i august 2021, og Vikingrennet på

Voss den 13. februar 2022. Det ble to
flotte og vellykkete arrangementer.

Treningssamlinger
Desember 2021 hadde vi en flott
treningssamling på Geilo med god
kvalitet på trening for de yngste og
eldste utøverne. Samlingen varte
fra torsdag til søndag. Vi fikk også
på plass litt sosialt med bowling på
Vestlia Resort.
Ingen andre samlinger 2021/2022 er
gjennomført grunnet covid-19.

Dugnader
Det har blitt lite med dugnader i 2021
og 2022 grunnet covid-19. Vi håper at
dette kan ta seg opp i 2022 nå som
samfunnet er åpnet opp. Vi har kun
bidratt på Fjellmarathon og Bergen
City Marathon.

Trenere
I sesongen 2022 har Ørjan Olsen
(for de eldste) og Vilde Olsen (for de
yngste) vært trenere. I 2021 har vi
hatt ulike trenere for de yngste. Her
kan vi nevne Ida Marie. Trenerne gjør
en meget god jobb. Ørjan Olsen er
hovedtrener

Utøverne er meget fornøyd med
sine trenere. De gjør en god jobb og
sørger for en stabil og god progresjon
for sine utøvere.

Sportslig
Miljøet i skigruppen er veldig godt,
løperne våre har god fremgang.
Emil Namtvedt og Tristan Kahrs
Guldbrandsen er plukket ut til Kong
Haralds ungdomsstafett 2022. Alle
skikretser kan stille med 2 lag, 4
jenter og 4 gutter i klasse 15/16 år.
Det er utrolig kjekt at våre 2 yngste
utøvere er plukket ut.
Våre 2 yngste utøvere har også gjort
det meget bra i hovedlandsrennet
2022. Vi har 3 eldre utøvere som
har gått nasjonale renn i år i jr.
klassen.

VIKINGBLADET

Vi har en anstrengt
økonomi pga av at vi

Spreke Viking-gutter som deltok på kretsmesterskap/
Ulvikrennet på Voss. F.V. Aksel Hugdahl Bøe, Viljar Bie
Wikander og Julian Kahrs Guldbrandsen.

De eldste har 3 faste
treninger i uken, mandag,
onsdag og torsdag. De
yngste har fast trening
hver mandag og
annenhver onsdag.
Når det har vært snø
har det vært litt
flere treninger.
Grunnen til at vi
kjører trening
annen hver
onsdag for
de yngste
er at de
også

Rekruttering/medlemmer.
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Økonomi

Treninger

ønsker
å delta på
andre idretter i tillegg til
langrenn. Hver mandag har vi
trening fra og i Vikinghallen. Når det
er snø er all trening lagt til Totland.

Flott gjeng med Vikinger på
trening...

Vi har fokus på rekruttering og vil
mest sannsynlig kunne gjennomføre
rekrutteringsdager ila 2022 nå som
samfunnet er åpnet igjen. Pga av
meget lav rekruttering har vi få
medlemmer i skiavdelingen. I eldste
gruppe er vi alt fra 2 til 5 utøvere som
stiller fast på trening. Yngste gruppe
10 til 11 år teller 5 medlemmer som er
flink å møte opp. Totalt teller denne
gruppen 7 medlemmer.

Rekruttering har vært meget
dårlig siste 4 år, og siste 2 år enda
vanskeligere. Siste 2 kan forklares
med covid-19 hvor det har vært
utfordringer med å dra i gang
samlinger og kurs som har fungert
tidligere.

ikke har
kunnet delta
på dugnader, samt at
Vikingrennet 2021 ble avlyst
grunnet covid -19. Vi har kontroll
p.t, men vi er nødt til å gjøre noen
grep i løpet av sesongen 2022.

Ambisjoner

Fra venstre: Hilde Fenne og Vilde Olsen

Vi vil aktivt jobbe med rekruttering
og håper at vi innen få år har en stor
gruppe med skiløpere.

VIKINGBLADET
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Årsberetning Volleyballavdelingen 2021
Styret i avdelingen

Inge Bønkel Birkeland
Leder
Jonas Vindedal Langlo
Nestleder
Mette Blindheimsvik
Sekretær
Georg Lipai
Styremedlem
Karoline Siljander
Kasserer.
I tillegg har Hannah Lanto bidratt med medlemsregistrering.

Sportslige resultater
● NM for senior ble utsatt flere
ganger gjennom våren og endelig
gjennomført i september, dessverre
måtte vi igjen ta til takke med 2. plass
● Sesongen til 1.div og elite ble
avlyst, men begge herrelagene lå
godt an før sesongen ble avsluttet.
● Både NM for U15 og U19 ble først
utsatt og senere avlyst, men GU17
tok bronse i NM i Stavanger, hvor
også JU17 deltok med lag.
● Jonas Langlo deltok på
seniorlandslaget når dei deltok i EMkvalik, samt Wagner Memorial. Under
Wagner Memorial deltok også Eirik
Bjelland, Kristian Bjelland og Isak
Helland-Hansen.
● På GU20-landslaget har Olav
Ingebrigtsen, Lars Kristian Ekeland,
Eirik Holmefjord og Simon Evensen
deltatt. Olav, Lars Kristian og
Eirik deltok også på NEVZA og ei
turnering i Polen.
● På GU18-landslaget deltok Emil
Olsen på NEVZA.
● I høst har vi to spillere på
regionslaget for gutter.
● Emil Olsen fikk 2. plass i beach
NMU17, samt sølv til Eivind Brekke i
NMU20.

Om barn og unge
På guttesiden har vi over flere år
dessverre opplevd manglende tilgang
av nye spillere, dette gjelder også
nasjonalt, men denne høst har det
virkelig tatt seg opp. Vi har nå gutter
fra 10 år og opp og pågangen har
fortsatt gjennom sesongen. Jentene
har også hatt stor pågang, men
med noe gjennomtrekk, men vi har
en stabil gjeng på alle lag. Vi er
svært glade for at Daniel Evensen
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igjen har tatt på seg trenerrollen for
nybegynnerne. Ellers har vi en gjeng
med kompetente, engasjerte og
pålitelige trenere. Vi er særs fornøyde
med jobben hele trenerstabben vår
har gjort gjennom denne vanskelige
pandemien.
Sommeren 2021 fikk vi for
første gang faste treningstider
på kommunens beachbaner og
juniortrenerne bidro med trening.
Flere Viking spillere deltok i NM i
beachvolleyball.

Om voksne
Vi annonserte oppstart av
treningstilbud for voksne
volleyballspillere høsten 2021. Det ble
et populært tilbud hvor folk dropper
innom når det passer
den enkelte ift jobb/skole.
Laget er delvis selvstyrt,
men har assistenter fra
våre andre seniorlag. Før
sesongstart ble det klart at
det var ønske om å stille
lag i serien. Damelaget
henter litt forsterkninger
fra juniorlagene, mens
herrelaget stiller eget lag. Vi
ønsker oss faste trenere til
laget, men har ikke klart å få
dette på plass enda.

Arrangement
Volleyballavdelingen
gjennomførte sommeren
2021 to turneringer i
beachvolleyball.
Vi gjennomførte sommerleir
med 33 glade barn og unge
i uke 25.
TIF Viking var vertskap for
landslagets GU20 i uke
26. De var samlet i Åsane
Arena og vi fikk vist frem
fasilitetene der, det håper vi
kan være positivt når de skal
velge klubb etter VGS.

Trenersituasjonen i avdelingen
Elite herrer:
Elite damer:
1. div. damer:
1. div. herrer:
3. div. damer & herrer:
Jenter under 19:
Gutter under 19:
Jenter under 17:
Gutter under 17- lag 1:
Gutter under 17- lag 2:
Jenter under 13/15:
Gutter under 13/15:
Diamantvolleyball:

Ivar Bakken, ass. trener Scott Olsen

Martin Bjelland, ass.trener Jonas Langlo & Daniel Evensen

Maria Farsund
Scott Olsen, ass. trener Endre Synnevåg
ingen fast trener
Endre Synnevåg og Eivind Byberg
Per-Ole Ingebrigtsen, ass. trener Harald Hausen
Eivind Byberg og Endre Synnevåg
Harald Hausen
Simon Hopland, ass. trener Ragnhild Eri
Daniel Evensen, ass.trener Ingunn Bjåstad & Jens Knabben

Simon Hopland, ass. trener Ragnhild Eri
Nikolai Hordvik, Eirik Bjelland og Inge Birkeland +
fem assistenter fra junioravdeling

I uke 27 arrangerte vi en fellesleir
med andre idretter i Åsane Arena.
Elitelaget skulle spilt Europacup
i desember i Åsane Arena, men
klubben valgte å spille begge kamper
på bortebane pga pandemien.
Spillere og foresatte har stilt bra opp
på de dugnader som har vært mulig,
spesielt på Bergen City Marathon
klarte vi stille med mange.

Vi har fortsatt en lang vei å
gå når det gjelder kvalitet på
elitearrangementene våre. Vi håper
dette skal ta seg opp når vi nå har
Marthe og Maria inne for å bistå med
dette. Dette ser vi positivt på!

Oppsummering fra
volleyballavdelingen
Som ny leder i volleyball avdelingen
er det en fornøyelse å skrive
årsberetningen når det har skjedd så
mye positiv i en tid hvor det gjelder å
være negativ. Tilvekst og økt aktivitet
betyr også mer arbeid og styret
trenger flere medlemmer til små
og store oppgaver. Ingen kan gjøre
alt, men alle kan gjøre noe, så vi
ønsker virkelig at flere involvere seg i
arbeidet i volleyballavdeling.
Vi har hatt en fantastisk utvikling på
tross av pandemien, og vi ønsker og
fortsette å utvikle oss. Vi har endelig
funnet trenere og skal nå starte opp
med Diamantvolleyball. Sommerens
faste treningstider på beachbanene
håper vi fortsetter i 2022 og sist, men
ikke minst, skal vi fortsette å skape
spillerglede og gjerne vinne enda
flere kamper, turnering og ikke minst
NM for senior og junior.
Sist men ikke minst takker vi vår
stabile trenerstab for at de gjennom
denne pandemi har stått på inn og ut
av all verdens restriksjoner. Dere har
funnet gode treningsalternativer når
det ikke var mulig å komme i hallen
og dere har stått klar så snart det har
vært mulig å komme igang igjen.

Sportslig hilsen Inge og Jonas
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Årsrapport
fotballavdelingen
2021
• 55 medlemmer i 2021.
• Ansvarlig trener er Stian Lampe
og de andre trenerne har vært Endre
Standnes og Karoline Gjelsvik.
• 3 grupper for barn og unge
(nybegynner, viderekommende, og
mer erfarne utøver
• I tillegg er det elite gruppe som har
ytterligere kamptrening
• Taekwondogruppen
har opparbeidet seg en solid
økonomi. Det investeres jevnlig i
nytt utstyr for å tilrettelegge for best
mulig trening

TIF Viking fokuserer i hovedsak på kamp og medlemmene
konkurrerer i nasjonale stevner og i internasjonale
konkurranser.
Det har blitt avholdt to graderinger i løpet av 2021, og
syv av våre utøvere har gjennom året kommet gjennom
«nåløyet» og oppnådd svart belte. Vi ønsker med dette
å gratulere Georg Instefjord Fremstad, Arne Knarvik
Andresen, Sivert Sæter, Lia Sylvana Son Parker, Fredrik
Rebnord Tveitervåg, Marthine Sundby og Marius Lade.
Utøverne viser godt treningsoppmøte, og
Taekwondogruppen har opplevd en vekst i
utøvermassen gjennom pandemien. Veksten
kommer i de yngste partiene, mens vi har
opplevd noe frafall i de eldre partiene.
Smittevernstiltakene
relatert til Covid-19
pandemien har i
stor grad tillatt
innendørstrening for
våre ulike partier. I
et par
kortere

Årsberetning Taekwondo 2021
perioder har innendørstrening imidlertid vært forbudt, og
trenerene har da tilrettelagt for gode treninger på Koengen.
Viking har 7 utøvere som har konkurrert nasjonalt/
internasjonalt gjennom 2021. Karoline Gjelsvik og Jakob
Gundersen er på et godt internasjonalt nivå og deltar
jevnlig på internasjonale konkurranser. Karoline Gjelsvik
har gjennom året klatret kraftig på den internasjonale
rankinglisten, og er i dag ranket som nr 62 i sin klasse.
Jakob Gundersen ble gjennom gode resultater kvalifisert til
å representere Norge i ungdoms EM.
Benjamin Bøe-Njaa, Georg Instefjord Fremstad, Arne
Knarvik Andresen, Marthine Sundby og Brede Gundersen
har alle tatt store utviklingssteg det siste året, og har i
2021 deltatt på NM og Dutch Open sammen med Karoline
Gjelsvik og Jakob Gundersen.
Våre utøvere har oppnådd gode resultater i de
konkurransene de har deltatt på, og tatt følgende
medaljer:

Dutch Open - Eindhoven
3 plass (kadett) Marthine Sundby

NM

1. plass
1. plass
2. plass
2. plass
3. plass

(Senior)
(senior)
(kadett)
(kadett)
(junior)

Karoline Gjelsvik
Jakob Gundersen
Marthine Sundby
Brede Gundersen
Georg Instefjord Fremstad

Styret

Rune Pinås, leder
Roger Gjelsvik, medlem
Halfdan Haukeland, medlem

Trener

Resultater i øvrige konkurranser:
Navn
French Open
President Cup Europa
Polish Open
Tallin Open
Spanish Open
Turkish Open
Rasmus Sofia Open

Karoline
9 plass
5 plass
5 plass
5 plass
Deltatt
9 plass
Deltatt

Halfdan Haukeland
Jakob
Deltatt

5 plass
17 plass
9 plass

Vi vil få takke alle utøvere, trenere og foreldre for et
fantastisk år. Vi er trygge på at 2022 kommer til å bli ennå
bedre, og skal fortsette å tilrettelegge for gode treninger
slik at alle sammen kan fortsette sin flotte utvikling.

Året 2021
Fotballavdelingen i Viking ble startet
opp i 2021 hundre år etter sist Viking stilte ett fotballag
på banen. Ett lag ble påmeldt til 7. divisjon herrer senior
for 2021 sesongen. Resultatet etter første sesongen
ble ett tap og resten seiere, noe som endte med direkte
opprykk til 6. divisjon.
Opprykkskampen ble spilt på Stemmemyren kunstgress
foran ett stort publikum med både unge og eldre
Vikinger. Der ble Kvernbit 2 slått 5-1 og opprykket var
sikret 2 kamper før sesongslutt.
Fotballaget har bestått av ca 20 spillere som i tillegg
til fotballen har stilt mannsterke opp når det har
kommet til dugnadsarbeid for klubben.

Tanker for 2022
For sesongen 2022 har tilstrømmingen til
fotballavdelingen vært såpass stor at det er meldt på
ett lag til 7. divisjon, i tillegg til laget som rykket opp til
6 divisjon for 2022. Det er også kommet på plass 2 nye
trenere for 2022 sesongen.

Bergen, 19.02.2021 for styret i fotballavdelingen
Rune Pinås, leder

T.v. Jakob Gundersen sammen med
trener Stian Lampe
VIKINGBLADET
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Årsberetning Orienteringsavdelingen 2021
Utvalgte resultater:

O-gruppen har hatt en flott rekruttering de siste årene
med treningsgrupper for barn i både sentrum og i Sædalen.

Styre og utvalg
May-Lill Damm
Trygve Buanes
Vemund Hansen
Tor Sørevik
Ylva Svanberg Helle

Leder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Tor Sørevik
Jørn Torgersen
Jørgen Frønsdal
Axel Ingvaldsen

Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Kartråd

Den sportslige virksomheten
11. august ble Tor Sørevik
veteranverdensmester! Han vant
mellomdistansen i klasse M70- i
mesterskapet som ble arrangert i
Ungarn.
I mer hjemlige trakter var det
rekruttene som gjorde seg mest
bemerket. Vi har klart å fortsette
den gode trenden fra de foregående
sesongene og i de yngste klassene
er nå Viking den klart største klubben
i kretsen. God trening og ivrig
deltakelse gir resultater - nå er det
mange som kommer seg gjennom
løypene alene. Noen har til og med
begynt å mestre C-nivået.
For å holde treningene i nærområdet
har vi valgt å organisere oss to treningsgrupper: Torhild Eide Torgersen
trener gruppen sentrumsgruppen,
mens Trygve Buanes trener
Sædalen-gruppen. Begge grupper
har hatt samlinger på Sagatun:
Sædalengruppen både vinter og
høst, mens sentrumsgruppen måtte
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nøye seg med høstsamling da
smittevernssituasjonen ikke gjorde
det mulig å arrangere den planlagte
vinterturen. Vi skulle gjerne dratt
til Sagatun med alle samtidig, men
hytten er rett og slett ikke stor
nok til det. Vi har derimot samlet
begge gruppene ved noen andre
anledninger, og dette er noe vi vil
forsøke å gjøre mer av i året som
kommer.
Veteranene våre holder også koken.
Tor sin seier i Veteran-VM er allerede
nevnt, og både han og mange andre
har også deltatt flittig i løp både lokalt
og lengre borte. Spesielt bør vi nevne
Veteranmesterskapet Vikingene
hentet hjem 6 medaljer - deriblant gull
på to distanser til både Tor Sørevik og
Axel Ingvaldsen.

Arrangementer
I 2021 har vi arrangert:
• 18. mai: Sprintcup på Rolland med
Bjart Are Hellen som løpsleder og
Knut Kyrkebø og Jon-Kåre Hansen
som løypeleggere.
• 7. september: Pokalkamp på
Søfteland med Jørgen Frønsdal
som løpsleder og Ørjan Totland som
løypelegger.
• 10. november: Nattcup i Eidsvåg
med Gunnar Knudsen som løpsleder
og Vidar Schei som løypelegger.

Turorientering
I 2021 hadde vi turorienteringsposter
på Fløyen, Munkebotn og

WMOC (Veteran-VM):
Veteranmesterskapet:
Sprint:
1. Tor Sørevik (H70-)
1. Axel Ingvaldsen (H85-)
4. Egill Knudsen (H80-)
8. Per Bjørkhaug (H75-)
Lang:
1. Tor Sørevik (H70-)
1. Axel Ingvaldsen (H85-)
2. Kjell Einar Aadnevik (H75-)
5. Egill Knudsen (H80-)
9. Tore S Rasmussen (H80-)
Mellomdistanse
2. Axel Ingvaldsen (H85-)
5. Tor Sørevik (H70-)
6. Egil Knudsen (H80-)
8. Kjell Einar Aadnevik (H75-)
Vestlandsmesterskap
Mellomdistanse
2. Egil Knudsen (H80-)
3. Axel Ingvaldsen (H80-)
Kretsranking
1. Vidar Schei (H50-)
1. Gunnar Knudsen (H70-)
2. Iris Popsueva Buanes (D11-12)
2. Mariann Schei (D40-)
3. Live Albertsen Mjelde (D11-12)
3. Axel Ingvaldsen (H70-)
4. Eirin Ingvaldsen (D11-12)
5. Lise Christensen (D50-)
5. Geir Husdal (H70-)
Klubbmesterskap:
D17-A
1. Mariann Schei
H17-A
1. Trygve Buanes
2. Knut Kyrkjebø
3. Bjart Are Hellen
4. Tor Sørevik
5. Kjetil Damm
6. Gunnar Knudsen
7. Brage Hellen
8. Erik Rasmussen Otterå
9. Jon-Kåre Hansen
10. Frode Helmich Pedersen
11. Gunnar Helmich Pedersen
12. Håkon Ingvaldsen
13. Per Bjørkhaug
14. Jan Harald Helmich Pedersen
15. Egill Knudsen
16. Axel Ingvaldsen
D-16C
1. Nora Sjursen Langerfeldt
2. Iris Popsueva Buanes
3. Sigrid Eide Torgersen
4. Henrikke Lund Olsen
5. Livia Berbain Frøynes
6. Eirin Ingvaldsen
7. Aurora Indrebø Otterå
8. Anne Richter Lorentzen
9. Emilie Breistein
H-16C
1. Syver Tøllefsen Hjell
2. Asbjørn Manger Mathisen
3. Aksel Richter Lorentzen
D17-C
1. Inger Moen Danielsen
2. Kristina Aanensen
H17-C
1. Vigleik Mathisen
2. Bjørn Strømme
D-16N
1. Victoria Pahr Pedersen
2. Malene Ingvaldsen
3. Martine Enehaug
3. Solveig Markhus Winge
H-16N
1. Felix Sjursen Langerfeldt
2. Harald Helmich Torgersen
3. Ole Helmich Torgersen
4. Peder Kolskår Toppe
5. Gabriel Strømme
6. Trygve Lilleheil
7. Sigve Popsuev Buanes
8. Bror Bakke-Ellefsen
9. Håkon Helmich Pedersen
10. Jonas Breistein Pedersen

Landåsfjellet.Tor Sørevik hadde
hovedansvaret for kart og poster,
mens Trygve Buanes tilrettela for salg
gjennom orienteringsforbundet sin
nettside turorientering.no.

Kartarbeid
Viking har en rekke o-kart over de
mest sentrale o-terrengene i Bergen.
At de er sentrale betyr at der foregår
mange endringer i disse områdene.
Nye stier og veier kommer hele tiden
til, og der foregår alltid noe bygging
i randsonene. Vedlikehold av disse
kartene er derfor en ganske så
stor oppgave. Den som gjør denne
jobben er Jørn. Heldigvis har han stor
arbeidskapasitet så han får også tid
annet kartarbeid. I 2021 gjorde han
ferdig nytt Kart på Raunåsen og har
kommet godt i gang med nytt kart på
Storsåta. Det siste blir sannsynligvis
ferdig neste år. Vi har også fått et nytt
sprintkart på Rolland som ble tegnet
av Knut Kyrkjebø.

Den spreke veterangjengen
vår på sin årlige tur til
O meeting i Portugal (2022).
I konkurranse med deltakere
fra mange nasjoner,
leverte Vikingguttene gode
prestasjoner.
Gunnar Knudsen (i.m.) stakk
av med seier i sin klasse.

Dugnad
De viktigste dugnadsjobbene i 2021
var Bergen City Marthon (BCM) og
Bergen Fjellmaraton (BFM). På BCM
hadde vi ansvar for drikkestasjon ved
AdO samt vakter langs en god
del av løypen. I BFM stilte vi med
løypesjef, en god del løypevakter,
tidtaking på Vikinghytten og en god

dermed ikke benyttet midlene som
var budsjettert til det. Hovedgrunnen
til underskuddet var at vi ble tildelt
en vesentlig mindre andel av overskuddet fra Bergen Fjellmaraton enn
vi hadde budsjettert med. I tillegg
har utgifter til aktivitet - spesielt startkontingenter og
samlinger - økt.
Det er positivt at
vi bruker mer på
aktivitet, og dette er
utgifter vi planlegger
å øke ytterligere i
årene fremover. Vi
kan dermed få et
problem om vi ikke
får økt inntektene
også.

Veterangruppen er fremdeles svært
aktive på alle fronter: de deltar
i mangfoldige konkurranser, de
arrangerer løp og gjøre et betydelig
dugnadsarbeid for klubben - kort sagt
de er en stor og viktig ressurs for
avdelingen.

Bergen, februar 2022.
Styret i o-avdelingen

Sluttbetraktning

gjeng i målområdet. I tillegg har vi
hatt en del mindre dugnadsjobber
inkludert hyttevakt på Vikinghytten og
arrangert byorientering i samarbeid
med Bergen Kommune i både
vinterferien og høstferien.

Økonomi
Årets regnskap viser et underskudd
på kr 20 000 til tross for at vi ikke fikk
ansatt trener denne sesongen og

Selv om også
2021 var preget av
Covid-19 ble det et
ganske aktivt år. De andre klubbene
i Bergensområdet kommer stadig og
spør oss hva vi har gjort for å få så
mange rekrutter, så det er tydelig at
vi har gjort noe riktig. I årene som
kommer gjelder det å følge opp slik
at vi både får de som allerede er
med videre, og at vi klarer å fylle på
med nye nedenfra. Til dette arbeidet
trenger vi flere trenere så det står
høyt på prioriteringslisten når vi går
inn i det nye året.

Egill Knudsen under
byorientering i Loulé
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Vi har hatt følgende styre
gjennom 2021:

Per-Hermund Høgheim (leder)
Bjørg Larsen (sportslig ansvarlig)
Kåre-Jan Børø (kasserer frem til 01.08)
Jan Rolstad
Vidar Gjerde
Cecilie Brekke Rygh
Terje Kleiveland
Jan Rognaldsen

Årsberetning Turnavdelingen 2021
Turngruppen
Turngruppen har i dag 40 turnere under 18
år fordelt på fire partier. Flere av utøverne
våre deltar også i andre idretter i Viking,
særlig Taekwondo. Vi har også i år prøvd
å opprettholde et tilbud til de utøverne
som ønsker å konkurrere, men har ikke
deltatt på noen konkurranser i 2021.
Barnepartiene hadde våren 2021 et flott
og engasjert trenerteam bestående av
Frida Sophie Pedersen, Viktoria Sandboe,
Mette Eskeland, Dagny Færevaag og
Sigurd Kleiven. Høsten 2021 har vi hatt
utfordringer på trenersiden spesielt på
det yngste barnepartiet. Men nå i 2022
er et nytt trener-team på plass og det
lover bra dersom vi kommer oss gjennom
pandemien uten for mange syke eller i
karantene,
Turnavdelingen rommer også voksenpartier, og trener Berit Helvik Larsen
trener i dag to damepar-tier som trener 4
dager i uken. Bjørg Haugland er trener for
partiet ”Herrer mosjon,” som er rettet mot
herrer, to ganger i uken. « Hold deg i form
– herrer « har egentrening to ganger i
uken. Jette Hansen har ett parti for damer,
på kvelden en gang i uka. Det har likevel
vært lredusert aktivitet når det gjelder
voksenpartiene grunnet pandemien.
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Turn har vært representert i
avdelingsstyret ved Sigurd Kleiven,
kasserer Anne-Lise Grung og Gerd
Knudsen. Vi ønsker gjerne å utvide dette
til og å gjelde foreldrerepresentanter.

Sportsdrill
Sportsdrill har nå vært en del av
turnavdelingen og TIF Viking i fem år.
Dette skal markeres i løpet av 2022 og vi
gleder oss!
Det var i starten av 2021 omtrent 20
konkurranseutøvere i alderen 9 til 19 år
i sportsdrillgruppen. Vi har i tillegg hatt
5 minirekrutter og nybegynnerparti i
Vikinghallen. Rekrutteringen har ikke vært
som høy som håpet, noe som i stor grad
skyldes pandemien. Sportsdrillgruppen
har Ingrid Kleiven som hovedtrener for
junior- og seniorgruppen og Eli Midtun
som hovedtrener for rekrutt og yngre.
Jentene trente fra 3 til 15 timer uken i ulike
haller. Nybegynnerpartiene trente 1,5
time en gang i uken. Vi har også hatt en
rekke helgesamlinger i løpet av året for de
som gamle nok til å konkurrere. Vi mistet,
grunnet vaksinasjon, muligheten til å trene
i Sotra Arena og nok treningstid i høy hall
er en stor utfordring.

Covid-19 har også i 2021 satt en stopper
for en del av den ordinære treningen,
men utøverne har i disse periodene
hatt tilbud om digital trening som de har
utført hjemmefra. Takk til trenerne som
har vist stor innsats og kreativitet for å
opprettholde både trening og motivasjon i
vanskelige tider. Men vi ser at det at
treningen ikke har vært forutsigbar nok
og pandemiene gjorde noe med motivasjonen til utøverne i løpet av høsten 2021.
Vi har ikke deltatt i noen fysiske mesterskap i 2021- da alle disse ble avlyst både
nasjonalt og internasjonalt. Vi har likevel
fått konkurrert på alternative måter, og
deltatt i to digitale konkurranser, der vi
gjorde det veldig bra. I tillegg arrangerte vi
vårt eget klubbmesterskap der dommerne
dømte digitalt fra Frankrike.
Klubben har også i 2021 samarbeidet med
den franske verdensmesteren og treneren
Jason Travers i forhold til koreografi og
inntrening av program. Han fikk mulighet
til å være i Bergen en uke i august,
og dette var en veldig motiverende og
kjekk uke for utøverne våre! Vi har vært
representert i turnavdelingens styre
med Tone Andersen og Inger Johanne
Haugen.

Årsberetning Turnavdelingen forts. på s. 31.

Årsberetning Friidrett 2021
Friidrettsavdelingen har i 2021 hatt
en god sesong med både sportslig
og rekrutteringsmessig. Det har vært
krevende å få til all ønsket aktivitet
gjennom et år hvor dessverre pandemien
har begrenset en del av arrangementene.
Klubben har hatt treninger på
Skansemyren, på Fana Stadion og i
Fjellveien gjennom våren og sommeren.
I vinterhalvåret har treningene være vært
holdt i Vikinghallen, Leikvanghallen,i
Fjellveien og i perioder i Eidsvåg. I tillegg
har vi hatt en gruppe med base i Fana
som flittig har benyttet Fana Stadion
og Høiehallen. Ved inngangen til 2021
meldte en liten gruppe aktive fra NornaSalhus overgang til Viking. Disse har
vært et positivt innhopp i klubben før de
rett før nyttår valgte å returnere til Norna
klubben.

Trenere:

Høsten 2021 startet vi opp et parti
for de yngste fra 6 til 10 år. Selma
Vik Thorbjørnsen og Hermine Aasen
Garmann har hatt trening for disse.
Atle Aaltvedt har trent de fra 13-20 år hver
tirsdag. Bjørg Larsen har trent de 11 år og
eldre.
Viking har hatt en avdeling som trente
på Fana. Der har Erik Hovlandsdal vært
ansvarlig trener.

Sesongen 2021.

Pandemien har gjennom sesongen
påvirket aktiviteten i større og mindre
grad, Det har vært deltakerbegrensninger
på enkelte av friidrettens stevner, stevner
har blitt avlyst og flyttet på og flere
klubber har lukket noen av sine stevner
for deltakere utenfor klubben. Det har
også på en del stevner vært begrenset
adgang for tilskuere. Til tross for en i
perioder utfordrende sesong har våre
utøvere deltatt på de fleste stevner i
Bergensområdet og innenfor Hordaland
Friidrettskrets sitt område. Vi har i
tillegg vært representert på flere større
arrangementer utenfor kretsen.

Resultater:

Viking hadde hele 13 øvelser over 1000
poeng i 2021. Andreas Langhelle sto for
seks av disse resultatene og ble Viking
sin beste utøver med 300m på 37,32 på
topp. Tristan Nøttveit hadde 3 av disse
resultatene også med 300m som sin
beste øvelse med 39,11. Vincent Gjerde
hadde to øvelser over 1000 poeng med
400m på 50,76 som sin beste øvelse.
Adrian K Thompsen og David F Oppedal
hadde en øvelse hver med henholdsvis
600m på 1,41,11 og 40m med 6,2 som
sine beste resultat.
I kretsserien så vant guttene 1. divisjon og
rykker opp til Elite divisjon. Jentene ble nr

3 i 3. divisjon og rykker opp til 2. divisjon.
Andreas Langhelle satte ny bestenotering
gjennom tidene i Hordaland på 600m for
gutter 14 år med 1,27,08 minutter.
Vincent Gjerde ble nr 7 i junior NM på
800m u/20 ned 2,00,07 min. Under
Ungdomsmesterskapet i Trondheim endte
han på 2. plass i gutter 17 år på 800m ned
1,57,77 min og nr 4 på 400m med 51,96
sek. I samme stevne fikk Linus August
Rygh en fin 5. plass i lengde i 16 årsklassen med 5,96m.

Aktiviteter: På grunn av pandemien
så har vi dessverre ikke fått til noen
sosiale aktiviteter i 2021.

Arrangement:

Vikingstafetten ble dessverre avlyst p.g.a.
pandemien. Vi arrangerte KM i stafetter
for gutter og jenter på høsten. Det var
et greit gjennomført arrangement, men
dessverre litt for få lag som stilte til start.
Vi arrangerte også et kappgangstevne
våren 2021.

Oppsummering:

Sesongen 2021 har vært utfordrende for
Friidrettsavdelingen. Til tross for dette
har vi hatt god aktivitet og mange gode
resultater. Vi skulle gjerne ønske flere
aktive i senior og juniorklassen. Dette blir
en utfordring vi må ta tak i de neste årene.
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Årsberetning
Håndballavdelingen
Styre

Gutter 16, Gutter 14, Gutter 10, Gutter 9,
Gutter 7

Leder
Bjørn Måge
Nestleder
Petter Fjeldstad
Eliteansvarlig
John Einar Thorsheim
Senioransvarlig
Trygve Larsen
Ungdomsansvarlig
Benedikte Gjelsvik
Barneansvarlig
Åsta Måge
Dommeransvarlig
Karen M. Måge
Økonomi
Tom Pedersen & Hilde Gjelsvik
Sportslig utvalg
John Einar Thorsheim & Roger Gjelsvik
Styret i håndball avd. har avholdt 4 styremøter møter i perioden.
Samt noen særmøter.

Arrangementer:

De eneste pålagte arrangementene
håndball-avdelingen har er arrangementer
i forbindelse med kampavvikling, og her
gjør en del frivillige samt mange foreldre
og de aldersbestemte lag en flott innsats.
Alle lag utenom 1. og 2. div er ansvarlig
for gjennomføring av arrangement i
forbindelse med kamper.

Økonomi:

Gutter Junior (G17-20)

Hovedinntektene kommer fra dugnad,
kontingentandeler og arrangement. Har
vert litt reduserte arrangement på grunn
av Convid-19 situasjonen
Vil spesielt takke alle spillere og frivillige
som har stilt opp på de få mulighetene det
har vært og til alle foreldre som har hjulpet
til med avvikling av arrangementene i
forbindelse med seriekamper.

Trener: Benedikte Gjelsvik
Laget spiller G17-20 serie og er påmeldt NM men klarte
ikke å kvalifisere seg.
Fokus for denne gruppen er utvikling av den enkelte spiller
og laget som helhet. Flere av guttene har trent med 1.div
og flere har debutert eller spiller til vanlig i 2.divisjon. Ca.
16 spillere.

Jenter 15

Målsetting:

Trener: Benedikte Gjelsvik
En gjeng flotte jenter. Stiller opp på treningene og står på.
De spiller J15A og J16A. Har fått spilt en god del kamper.
Laget har noen virkelig flotte talentet som lover godt for
fremtiden. Har en del treninger i lag med damelaget.
Spillergruppen består av 14 jenter.

Gutter 15/16

Barne-håndball:

Trener: Benedikte Gjelsvik,
Dette er en gjeng flotte gutter som er ivrige på̊ trening.
Noen har fått prøvd seg på 1. div treninger.
Guttene deltar i seriespillet og vinner de fleste kampene.
Deltar i Bring serien og har gjort det bra så langt. Flere
av spillerene har fått spille flere 2.divisjonskamper. Laget
har noen virkelig flotte talentet som viser ferdigheter som
gir oss god tro på̊ fremtiden. Spillergruppen består av 15
spillere.

Trenere: Henrik Gjerstad, Hege Hellebø, Johannes Måge,
Anette Arefjord, Espen Vindheim og Per Magnus Vabø
Det er mange ivrige gutter og jenter i Viking. Vi har nå
flere av de eldre utøverne i Viking som trenere for de unge
lagene noe som funker veldig bra. Noen lag er veldig
godt etablerte i seriespill, mens andre lag er fortsatt på
nybegynner stadier og skal være med i serien fra neste år
av. Enkelte grupper er blitt så store at det ikke er plass til
flere utøvere.

Medlemssituasjonen:
Medlemssituasjonen har denne sesongen vært ustabil.
Vi har ikke hatt noe godt tilbud til de over 20år på grunn
av retningslinjer og er derfor usikker på hvor mange
medlemmer vi har igjen blant de over 20 år med unntak av
elite (1.div), Vi har som målsetting å få de fleste tilbake på
banen neste sesong, Vi hadde totalt 27 lag påmeldt til årets
serie, noen av de yngre lagene er mixset, følgende lag
påmeldt i serie.
• Damer 2. div, Damer 5. div, Jenter 16, Jenter 15, Jenter
13, jenter, Jenter 10, Jenter 9.
• Herrer 1. div. Herrer 2. div. Herrer 4. div., Gutter 17-20,
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Målet er at damelaget skal skape et godt
miljø for utvikling og med tiden rykke opp
igjen til 1.div.
Herrelaget har etablert seg i 1 div. men
går for opprykk når muligheten er til
stede (forhåpentligvis i år), 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 på̊ 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.

2. Div. damer
Trener: Benedikte Gjelsvik (Morten Fjeldstad)
Dette er ny spillergruppe som har slitt i første del
av sesongen, med blant annet mye skader og liten
spillergruppe. Har fått ny trener som har god tro på at
vi skal klare å holde oss i 2.div. De er i gang med godt
treningsarbeid. Har noen utfordringer med hvordan resten
av sesongen blir etter nedstengingen. Vi har god tro på
fremtiden da vi har gode rekrutter på gang.

1. Div. herrer:
Trenere: Mika Nurmi
Herrelaget er etablert i 1. divisjon. Og biter godt fra seg i
divisjonsspill. De ligger på 2. plass i serien. Mesteparten
av laget fra i fjor er med videre, så vi har en stabil tropp.

Fremtiden på guttesiden ser veldig bra ut. Vi har en god
rekruttering med spillere i alle alderstrinn, i tillegg til den
talentfulle generasjon 04/05 som skal opp og utfordre
seniorlaget. Det lover godt for fremtiden.

2. Div. Herrer:
Trener: Benedikte Gjelsvik
En fin blanding av herrer og rekrutter, som er treningsvillige og gjør det bra i kamper. Fin arena for de som får litt
lite spilletid i 1. div. og de guttene som vil opp og frem.

4. Div. herrer:
Oppmann: Trygve Larsen.
Her forsvant nesten alle veteranene i året som gikk,
mange av de har lagt håndball skoene på hyllen. Så her
må mange av juniorene trå til (vi har et ungt 4.div lag). Dett
er fin læring for de unge å møte litt tyngre mostand, så
dette er bra. Vi savner veteranene da de er et fint tilskudd
til gruppen.

5. Div. damer:
Trener: Renate Noreide.
De er blitt en fin gjeng med damer og jenter som terner og
spiller. Er i alt ca. 16 stk.

Anlegg:
Det er ingen tvil i at vi er blant de heldige klubbene i vårt
område da vi har de flotte trene og spille flatene i Eidsvåg
campus. Vi arranger mini-cuper og aldersbestemte kamper
her. Hallen er godkjent for kamper til og med 15 år.
Det er på̊ det rene at det har vært en utfordrede sesong
med å følge opp det som skjer rundt lagene.
Ser at motivasjon blant spillere har vert noe varierende da
det har vert lite eller ingen kamper for mange.
Medlemstallet er litt varierende, men det er noe stigende
spesielt blant de yngste
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Årsberetning Triathlonavdelingen 2021
Foreningen hadde for 2021
ambisjoner om å komme i gang med
fellestrening for ungdom, voksne og
funksjonshemmede. Vi kom i gang
i mai, og hadde en mindre gruppe
som møters ukentlig. Men på grunn
av pandemien merket vi en klar
skepsis og det ble vanskelig å samle
en større gruppe. Tidlig høst måtte
treneren dessverre gi seg, og vi har
ikke klart å erstatte henne, noe som

gjør at vi ved utgangen av 2021 kun
har to aktive utøvere i avdelingen.
Til gjengjeld er de to -Kristian
Blummenfeldt og Casper Stornes
blant verdens beste. Christian ble
i sommer Vikings første olympiske
mester. Han er og Bergens første
olympiske mester i en individuell
idrett. Kristian sin sesong i 2021 har
vært helt enorm, da han i tillegg til å
vinne OL og ble verdensmester på

olympisk distanse, verdensmester på
70,2 og satte verdensrekord på full
triatlon. Det han har prestert i 2021
vil bli vanskelig å følge opp. Casper
har også hatt en fantastisk sesong.
I OL ble han nr. 11 og han har i
tillegg hatt en rekke topplasseringer i
internasjonale konkurranser. Casper
er absolutt en mann for fremtiden, og
med våre to verdensstjerner ser det
lyst ut frem mot OL i Paris 2024.

Casper

Årsberetning
Bryting 2021

Årsmøte i hovedforeningen la i 2020
til rette for å utvide antall idretter
innen kampsport i foreningen.
På våren 2020 fikk foreningen en
henvendelse fra Norges bryteforbund
og idrettsrådet i Bergen om det kunne
være mulig at Viking ville ta opp
bryting som egen idrett. Foreningen
mente dette kunne være et positivt
tilskudd til den aktiviteten vi har i
foreningen, og august startet vi opp
med fellestrening på nygårdsmyren
skole. Trener Artur Aiazian - hadde
allerede startet med en gruppe før
sommeren, som nå ble en egen
avdeling for bryting.

Kristian
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Administrasjonen gjennomførte
foreldremøte i høst, og en
foreldregruppe tok på seg å hjelpe til
å organisere det som krevdes, utover
det trener Artur gjør. Avdelingen
har hatt en stabil gruppe på ca. 15
utøvere på trening i alderen 9-16 år.
Arttur er en svært dyktig trener, og
har lært barna de grunnleggende
teknikker, instruert i disiplin og bidratt
til at miljøet er positivt med glade
barn på trening hver uke.
Avdelingen hadde planlagt
klubbmesterskap i Vikinghallen
i desember, men på grunn av
pandemien måtte det dessverre
utsettes.
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Sak 10. Medlemskontingent og treningsavgift.
Det er:
•
Barnemedlem : kr 500 pr semester
•
Ungdomsmedlem kr 750,- pr semester
•
Voksenmedlem kr 600,- pr semester
•
Støttemedlem kr 125.- pr semester
•
Treningssenter minimum kr 329,- (281,-) pr mnd
Styret i Viking anbefaler samme kontingentsats for 2022. I forbindelse med innkreving av kontingent vil
minimumsbeløpet i NIF`s lov for årskontingent (kr 50,-) ble bokført spesielt, så en er medlem ut året.

Sak 11. Målsetning 2022
Mål

Tiltak

Strategi

Utvikle ny strategi og sportslig plan mot 2024

Klargjøre krav og forventinger
til foreningen sett i forhold til de
utfordringene vi vil få frem mot 2024

Organisasjon

Se på mulige utviklingstiltak for våre eiendommer og
evnt utvide vår eiendomsmasse. Få oversikt over og
lage en vedlikeholdsplan for alle eiendommene.

Se på tiltak som kan gjøre driften
av eiendommene rimeligere. Finne
aktiviteter som kan øke inntektene
spesielt på hyttene.

Se på mulighet for å bygge ny hall som kan ha plass
til håndball, volleyball for trening, men og fungere
som arena for kamper på elitenivå.

Utvikle et hallkonsept som kan være
økonomisk lønnsomt driftsmessig og
som tilfredsstiller våre sportslige krav.

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

Forholdet forening, avdelinger,
representantskap og administrasjon.

er stadig tilbakevendende tema. Pr. i dag
trener sportsdrillgruppen i flere ulike haller
i løpet av uken og har mistet tilgang til
Sotra Arena. Budsjettet ser ut til å gå i
balanse i 2021. Dette skyldes bruk av «
egenkapital», færre treninger og ingen
fysiske konkurranser.

juleavslutningen , og håper at dette lar seg
gjøre neste sesong.
Vi håper at 2022 byr på muligheter både til
ordinær trening og til å konkurrere igjen.

Turnavdelingen har heller ikke grunnet
pandemien hverken kunnet arrangere
sommeravslutning eller den tradisjonelle

Håndball

Volleyball

Friidrett
Orientering
Triatlon
Ski

Mål 2022

Tiltak

Opprykk til eliteserien for herrelaget.
Skape kultur for prestasjon og utvikling på
damesiden

Styrke spillerstall og vinnerkultur.
Legge til rette for nye unge vikingspillere

Herrelaget til sluttspill og NM- finale.
Vinne sluttspillet
Damelaget må holde plassen i eliteserien.

Styrke trener og støtteapparatet.
Styrke spilletroppen for damer
før ente sesong.

5 utøvere delta på nasjonalt seniornivå
Kjempe om medaljer i OL

Triatlon
Bedre treneroppfølging

Få deltakere på det høyeste nivået i Norge for junior.

Bidra til at de beste får flere dager på ski.
Utvikle anelgget på Totland og Fløyen.

Topp 3 plassering på internasjonale stevner
Deltaker i internasjonalt seniormesterskap

Bedre treneroppfølging i breaking og TKD.

Mål barne og ungdomsidrett 2022

Område

Mål

Tiltak

Fjordkraft Bergen
City Marathon

Øke antall deltakere til 13000
Øke antall barn til 500
Knytte til oss minst 2 nye sponsorer

Ambassadørkorps
Utvikle nye konsetper for sponsorer.
Minst en ny sponsor

BCM-milen

Gjennomføre10 km løp i sentrum i juni måned
1500 deltakere

Lage folkefest på Torgalm.
Økt rekruttering fra deltakere i BCM

BFM

2500 deltakere

Utvikle en enda bedre live-sending
Gjøre endringer som øker den positive
opplevelsen med å være med på løpet.

Treningssenteret

Øke antall medlemmer
Utdanne flere instruktører

Øke markedsføringen på sosiale medier
Rekruttere nye og yngre medlemmer

Avdelingene

Bidra til øke komepetansen på trenerne.
Øke antall barn og unge

Starte et trenerutviklingsprogram for
avdelingene. Utvikle samarbeidet mellom
adm og avdeling.
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Treningstid i høye nok haller og økonomi

Turn/ Dans / TKD

Mål Mosjon og breddeidrett 2022
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Sportsdrillgruppen er organisert med eget
foreldreutvalg på 8 stykker. Vi har deltatt
på de aktuelle dugnadene til TIF Viking og
arrangert loddsalg ved flere anledninger.

Idrett

Område

Viking Arena

Inger Johanne Haugen ble på årsmøtet
valgt til leder av turnavdelingen og
har i kraft av dette også deltatt på
hovedstyremøtene i TIF Viking.

MÅL TEAM VIKING 2022

MÅL ORGANIASASJON OG STRATEGI 2022

Eiendommene

Årsberetning Turnavdelingen fortsetter:

Område
Avdelinger

Mål
Øke kvaliteten på trenerne i avd.

Tiltak
Starte opp eget –trenerkurs.
Videreføre utøver og trenerseminaret

Idrettsskole

Øke aktiviteten for de eldste 7-10 år
Fortsette arbeidet med sprek Viking

Øke markedsføringen mot barneskolene
Starte opp med flere partier i Eidsvåg

Idrettsleirer

Øke antall deltakere som deltar

Utvide tilbudet til flere idretter og leirer
Utvide tilbud i Eidsvåg

Idretts-SFO

Fortsette arbeidet med SFO.
Utvide med Idrettsakademi i helger

Utvikle tilbudet med flere idretter
Utvide aldersgrensene
Gjennomføre akademi for ungdom

Fritidsbasen

Videreføre tiltaket Åpen hall
Utvide tilbudet i skoleferier

Utvide tilbudet til flere grupper og legge
til rette for flere tilbud utendørs.
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Vi feirer 10-årsjubileum!

Maraton • halvmaraton • stafett • 5 km • barneløp
Våre andre løpsarrangement i 2022:

2. juni

25. juni

27. august
VIKINGBLADET
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