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STYRETS BERETNING 2016
Styret i Viking F.K. har hatt følgende 

medlemmer i 2016:

Leder Kristin F. Kragseth 

Nestleder Anne Kristine Rugland Thulin

Styremedlem Rune Giske

Styremedlem Annette Kvia

Styremedlem Rune Bertelsen

Styremedlem Finn Eide

Styremedlem Brede Paulsen Hangeland

Styremedlem Egil Østenstad

Varamedlem Waldemar Pettersen

Introduksjon

Viking Fotballklubb er en 

tradisjonsrik og stor fotballklubb, 

med nær 1200 medlemmer(ifra 3.11) 

og rundt 70 lag. 

I Viking F.K. er det et samspill mellom 

topp- og breddefotball, som har 

en verdi for organisasjonen. Den 

gjensidige gleden, inspirasjonen og 

avhengigheten i aktivitetene er en 

styrke. 

Våre støttespillere er opptatt av 

bredden i Vikings aktiviteter. Viking 

forvalter toppfotball og breddefot-

ball. Fotballen er for alle. Klubbens 

aktiviteter gjenspeiler klubbens 

allsidighet.

2016 har vært utfordrende på mange 

måter. Det har vært viktig for det 

nåværende styret og skape ro i orga-

nisasjonen, tilpasse organisasjonen 

de nye økonomiske rammene, bygge 

videre på det arbeidet som har vært 

gjort for å bli en klubb som utvikler 

egne talenter og seg selv, samt ha 

et godt samarbeid med Viking AS 

og klubber rundt oss.

På årsmøtet i mars ble det valgt et 

felles styre for Viking F.K. og Viking 

Fotball ASA. Det ble i mai avholdt nytt 

ekstraordinært årsmøte, hvor disse 

skilte lag, og et nytt eget styre for 

Viking F.K. ble valgt.

I 2016 er alle planlagte styremøter 

avholdt i henhold til styreinstruks 

og årshjul.

Organisasjonens art

Klubbens formål er å skape fot-

ballglede i alle fasonger, gjennom 

både bredde og elitesatsing, innen 

rammene til Norges Fotballforbund, 

Norges Idrettsforbund og Olympiske 

og Paralympiske Komite.

Viking F.K. bestreber seg på å ha 

et tilbud til alle som vil spille fotball 

etter klubbens retningslinjer. Klubben 

skal ha et godt rekrutteringsarbeid 

og ivareta spillere på en god måte. 

Klubben har med sine verdier som 

mål å gi barn og unge i nærmiljøet 

et sunt og godt miljø. Her er tillit, 

trygghet og trivsel viktigere enn 

resultater. Viking F.K. vil være med 

på å skape gode folk.

Viking F.K. har stolte tradisjoner 

som elitelag, og det er et mål i seg 

selv at Viking F.K. alltid skal ha som 

ambisjon å være blant topplagene i 

norsk seriesystem, samt utvikle og 

tiltrekke seg spillere som gjør det 

mulig å hevde seg helt i toppen.

Økonomi

Årsoppgjøret er avlagt under for-

utsetning om fortsatt drift. Styret 

har lagt til grunn budsjett for 2017 

og klubbens langsiktige prognoser. 

Styret vurderer den økonomiske 

situasjonen i fotballklubben som 

anstrengt, men etter forholdene 

tilfredsstillende. En viktig del av 

samarbeidet med Viking Fotball 

AS er tett oppfølging av selskapets 

økonomi.

Arbeidsmiljø og likestilling

Sykefraværet i Viking F.K. var totalt 

4,8%. Utover det som normalt følger 

av fotballklubbens virke, er det ikke 

meldt eller rapportert alvorlige 

arbeidsuhell eller ulykker som har 

resultert i materielle- eller person-

skader. Hoveddelen av de ansatte 

er fotballspillere. Det har blitt tiltak 

for å holde sykefraværet nede, samt 

tiltak for å få sykemeldte raskest 

mulig tilbake i arbeid. Arbeidsmil-

jøet betraktes som godt. Styret vil 

ta initiativ til å utføre en arbeidsmil-

jøundersøkelse i 2017.

Viking F.K. har som mål å være en ar-

beidsplass der det råder full likestil-

ling mellom kvinner og menn. Det skal 

ikke forekomme forskjellsbehandling 

grunnet kjønn. Av klubbens ansatte, 

som til sammen utgjør 40 årsverk, er 

det 2 kvinner og 38 menn. Av 

styremedlemmene er 3 kvinner.

Miljørapportering

Viking F.K. sin virksomhet medfører i 

en liten grad forurensing eller utslipp 

som kan være til skade for det ytre 

miljø. Selskapets virksomhet er ikke 

regulert av konsesjoner. 

HMS

Klubbens HMS-Håndbok følges.

Elitefotballen

På mange måter ble sesongen preget 

av uroen i klubben. For trenere, 

støtteapparat og spillere har dette 

vært utfordrende. Til tross for dette 

presterte A-laget tilfredsstillende og 

endre på en 8.plass. Kun 3 poeng opp 

til 4. plassen.

Sesongoppkjøringen ble fullført 

med treningsleir i Marbella. Troppen 

returnerte dagen før sesongens "ge-

neralprøve" mot RBK. Et uavgjort 

resultat mot gullfavorittene var 

akeptabelt.

Seriepremieren borte mot VIF endte 

med en sterk borteseier 2-0. Her 

fikk de fleste, for første gang, stifte 

bekjentskap med Mathias Bringaker. 
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Vikings unge spiss markerte seg med 

flott scoring. Han ble sammen med 

Patrick Pedersen og Suleiman vår 

toppscorer i årets seriespill (5 mål). 

Det var flere sterke borteseire denne 

våren (5 seire og 2 tap). Resultatene 

på hjemmebane var derimot ikke av 

samme kaliber (av 8 kamper endte 

bare 3 med seier). 26 poeng ved 

halvspilt serie var allikevel tilfreds-

stillende. Derimot var cup tapet for 

Vidar i 3. runde en stor nedtur.

I løpet av våren/sommeren forlot 

spillere som Suleiman Abdullahi, 

Bjørn Daniel Sverrisson og Anthony 

Soares klubben. Dyktige spillere som 

innfor høstsesongen ble erstattet 

av unge, mindre erfarne, lovende 

unggutter. Foruten nevnte Mathias 

Bringaker tok Julian Ryerson, Tor 

Andre Skimmeland også store steg, 

og viste at de har potensialet til å bli 

elitespillere.

Høstsesongen ble poengmessig en 

nedtur. 17 poeng på 15 kamper var 

ikke nok til å henge med i medalje-

kampen. Vi endte til slutt på 8. plass. 

Med en "normal" hjemme sesong 

kunne Viking kjempet i toppen.

Etter en turbulent sesong med 

mange endringer, spesielt nedbe-

manninger i sport og administrasjon, 

og uro blant aksjonærer og styret, 

ble også samarbeidet med lagets 

hovedtrener Kjell Jonevret avsluttet 

etter sesongslutt.

Styret er av den oppfatning at mye 

av denne utenomsportslige uroen 

har lagt seg, og at det hersker 

optimisme med Ian Burchnall som 

hovedtrener og "hjemvendte" Bjarte 

Lunde Aarsheim som assistenttre-

ner. Med en ung tropp, og et ungt 

lag, må en forvente at prestasjoner 

og resultater vil svinge, og det er 

avgjørende at klubben er tålmodig 

med, og lojal mot den strategien som 

er lagt. Optimismen kan ingen ta fra 

oss.

Barne- og ungdomsutvalget Viking 

F.K. (BU-utvalget)

Ved endring av styre-struktur på 

ekstraordinært årsmøte i mai 2016, 

ble noe av arbeidsoppgavene til 

Barne- og ungdomsutvalget også 

endret. BU utvalget følger opp at 

aktiviteten drives innenfor rammen 

av vedtatte strategier og planer, med 

en forsvarlig forretningsdrift innenfor 

vedtatte økonomiske rammer, og 

i samsvar med de til enhver tid 

gjeldende regler som følger av NIFs 

og NFFs lov, i tillegg til Lov for Viking 

F.K. med tilhørende regelverk. 

BU utvalgets ansvar er å utarbeide 

strategiplan for ansvarsområde og 

at det foreligger sportsplaner som 

dekker aktiviteten. I løpet av 2016 

er Sportsplan oppdatert, og ny Stra-

tegiplan er utarbeidet for perioden 

2017-2019. Planene er godkjent av 

Viking F.K.

BU-utvalget ble for 2016 valgt av 

årsmøtet, og vedtatt videreført ved 

e.o. årsmøte. Som orientert om i 

årsrapport 2015, og i samsvar med 

gjeldende regelverk, vil BU-utvalget 

for 2017 innstilles av valgkomiteen, 

og besluttes av F.K. styret.

Barne- og ungdomsavdelingen

2016 har vært et år med høyt 

aktivitetsnivå i klubben.

Klubbens frivillige foreldre/foresatte, 

i sammen med klubbens ansatte har 

sørget for det.

Foreldre/foresatte er bærebjelken 

i Viking F.K. sin barne- og ung-

domsavdeling. Det dugnadsarbei-

det som legges ned i som trener, 

lagleder, kamp vert, verv i utvalg 

og komiteer, styrer, kakebaker, sjåfør, 

dommer, markedsarbeid og annet, 

er imponerende, og svært verdifullt 

for klubben.

Takk for god innsats til alle involverte. 

Lag

Vikings barne- og ungdomsavdeling 

har hatt 64 lag med seriespill i 2016, 

alder 6-19år. 

Vi har også hatt HC-lag, veteranlag, 

rekruttlag, A-lag og et Gatelag i 2016. 

Til sammen utgjør det 67 lag.

De yngste lagene (6 år) har spilt knot-

te-turneringer, og de andre lagene 

har spilt seriespill.

Viking F.K. og Hinna har samarbeidet 

om Damelag i 2016, et lag i 2. divisjon 

og et i 3. divisjon. Dette samarbeidet 

ble formelt avsluttet ved sesongslutt 

,og vi valgte å reetablere et nytt Vi-

king-damelag. Vi fortsetter imilertid 

å se etter muligheter for samarbeid 

med klubbene i vår region. Team 

Viking og Viking-satellitt er tiltak 

for å fremme samarbeid med andre 

klubber og legge til rette for å løfte 

jentefotballen i regionen.

Det var svært imponerende at våre 

J13 og J14 lag ble kretsmestere, og 

J14 vant også Dana cup. Marthine 

Østenstad har spilt 3 landskamper 

i 2016. Videre har Une Georgsen 

deltatt på Statoil Akademiet. 

Jentekomiteen har å utarbeide en 

strategi for å fremme en systematisk, 

helhetlig sportslig utvikling, som 

har økonomisk bæreevne. Roger 

Nilsen ble ansatt i  desember i en 

50% stilling for å ivareta satsingen 

på jentene. Det skjer mye positivt 

på jentesiden.

Rekruttering

Knotteskolen ble gjennomført med 

ca. 70 deltakere: jenter og gutter 2010 

og 2011. 2010 kullet har ved utgang 

2016 ca. 50 spillere, og 2011: ca. 40 

spillere. Det vil si at rekrutteringsar-

beidet til de yngste guttelagene har 

vært bra. Det var for få jenter til å 

etablere egne jentelag. Jentene går 

derfor inn på eldre jentelag inntil de 

er mange nok til å etablere egne lag. 

Erfaringen viser at jenter rekrutteres 

noe senere til klubben enn guttene.

De foreldre/foresatte, som meldte 
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seg som trenere/ledere, ble kalt inn 

til et trenerkurs i etterkant av knot-

teskolen. Dette for å gi den kunnskap 

som trengs for å kunne gjøre en god 

jobb i sitt verv som frivillig trener i 

Viking F.K.

Oppfølging av foreldre/foresatte

Trenerkoordinator kom ikke på plass 

i 2016, men ansettelsesprosessen 

ble gjennomført i slutten av året , 

med tiltredelse januar 2017. De aller 

viktigste oppgavene til trenerkoordi-

natorene ble likevel gjennomført av 

andre ansatte trenerressurser.

Alle de frivillige trenerne ble i 

begynnelsen av året kalt inn til 

gjennomgang av årsplaner. Alle kull 

har også hatt besøk av en ansatt 

trener ifm gjennomføringen av ek-

sempeltrening og trenerforum. 

Aktiviteter

FFO/IFO

Ca. 250 barn pr uke, har deltatt 

på FFO/IFO i 2016, fordelt på tre 

lokasjoner; Vikinghuset, Viking-

hallen og i Vardeneset B.K. Både i 

Vikinghuset og Vikinghallen driftes 

FFO-ene bra, med god deltakelse, 

flinke trenere, kjøkkenpersonale og 

ledere.

På VBK FFO har både bemanning, 

sportslig opplegg og trivsel vært bra, 

men det har vært utfordrende å få 

til en økonomisk bærekraftig drift. 

Både leie av lokaler og kjøkkenper-

sonell har vært kostbart. I tillegg 

har frafallet vært stort, og rekrut-

teringen utfordrende. Tilbudet har 

vært vanskelig å implementere godt 

nok i VBK, og kommunikasjonen ut 

til målgruppa har vært utfordrende. 

Etter sommeren flyttet en lokasjon 

fra Tasta bydelshus og inn i VBKs 

klubblokaler for å kutte kostnader.

FFO-samarbeidet mellom VBK og 

Viking F.K. har blitt vedtatt å opphøre 

etter vinterferien i 2017.

IFO (Idretts Fritids Ordningen) 

har fram til høsten 2016 vært et 

samarbeid med St.Svithun VGS. Siste 

halvår 2016 har Viking selv ansvar for 

trenerkreftene. Dette for å ha mer 

stabilitet både i bemanning og det 

sportslige opplegget. IFO har etter 

hvert blitt et godt og allsidig tilbud 

til barn i nærmiljøet.

Fotballskoler

Det har vært ønskelig å tilby fot-

ballskoler for alle. Det har vært 

gjennomført to jentefotballskoler, 

fire elitefotballskoler, knotteskole, 

høstskole og to sommerfotballskoler.

Klubbdommerkurs

Kurs for nye klubbdommere ble 

arrangert før seriestart. En gjeng 

flott Vikingungdom deltok, og de 

dømte mange kamper for Vikinglag 

gjennom sesongen.

Felles turneringer

Barne- og ungdomsutvalgets vedtak 

om felles reisemål ble satt ut i praksis 

for første gang i sommer. 

- 11 og 12 åringene reiste 

  til Sør Cup i Kristiansand

- 13 til 19 åringene reiste til 

  Dana Cup

En bestående komite ble etablert, 

av en representant fra hvert av 

de reisende lag. En Danageneral 

ble utnevnt, og han gjorde en 

kjempejobb både i planleggingsfa-

sen, og underveis på turen. Evaluerin-

gen viste at dette var svært vellykket, 

og vil bli gjenntatt også i 2017. 

Møtevirksomhet

Barne- og ungdomsavdelingen har 

gjennomført to samlinger for trenere 

og lagledere. Vårmøtet inneholdt 

mye informasjon om gjennomførin-

gen av seriespill, og julemøtet hadde 

mer sosialt preg.

Videre har det vært gjennomført 

både åpne klubbmøter og foreldre-

møter. Vi ønsker å være en åpen og 

inkluderende klubb.

Vikingdagen 

Den tradisjonelle Vikingdagen 

ble flyttet inn i Vikinghallen. Årets 

Vikingdag ble organiser med nytt 

innhold, noe som var en stor suksess. 

Det var ulike stasjoner, musikalsk 

innslag og A-lags spillere på besøk, 

samt kiosksalg og fotografering. 

Sport-utvikling

Utviklingsarbeidet i Viking i 2016 

har i likhet med foregående år vært 

preget av høy aktivitet på treningsa-

rena og kamparena. 

Høy aktivitet stiller krav til baneka-

pasitet. 2016 viser at vi har en svært 

utfordrende anleggssituasjon. Våre 

utviklingslag har også i 2016 trent på 

mange forskjellige baner til forskjel-

lige tider. Dette er noe vi som klubb 

må jobbe for å forbedre. 

Klubben har hatt økonomiske og 

organisatoriske utfordringer. Dette 

har preget de ansatte i klubben 

inklusive ansatte i utviklingsavde-

lingen. Likevel har arbeidsinnsatsen 

og pågangsmotet vært upåklagelig 

blant utviklingsavdelingens trenere 

og frivillige. 

De ulike lagene fra 13-10år har som 

tidligere nevnt hatt et høyt akti-

vitetsnivå. Våre lag har deltatt på 

nasjonale elitetiltak, i nasjonal serie, 

internasjonale turneringer i tillegg til 

ordinært seriespill og NM.

Noen av våre utviklingslag har møtt 

topp internasjonal motstand i løpet 

av året. På motsatt banehalvdel har 

blant annet Atletico Madrid, Malmø, 

Hamburg, København, Sparta Praha, 

HJK Helsinki og PAOK Tessaloniki 

stått.

Dette har gitt gode referanser på 

nivå, i tillegg til at det har vært inspi-

rerende både for trenere og spillere. 

Juniorlaget vårt spilte seg i år til 

åttendedelsfinalen i NM, mens G16 

spilte seg til kvartfinalen. Neste år 

får vi håpe på å gå enda litt lengre. 

Det er god læring i å spille såkalte 

"vinn eller forsvinn" kamper.
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Av positive opplevelser er det verdt å 

trekke frem G15-laget sin prestasjon i 

Stabæk Audi Cup, hvor de spilte seg 

fram til finalen og spilte jevnt mot 

PSV. Videre vant G13 i september 

en av de nasjonale eliteturnerin-

gene i Kristiansand med seier over 

Lillestrøm i finale. Slike opplevelser 

gir massevis av positiv energi. Det 

er godt å vite at vi kan gi de beste 

konkurranse.

Som vanlig har Viking F.K. vært godt 

representert på kretslag og krets-

samlinger. Noen spillere fra utvi-

klingsavdelingen har også deltatt 

på den årlige landsdelssamlingen i 

Trøndelag.

Utviklingsarbeidet handler til 

syvende og sist om å utvikle og 

levere spillere inn i A-stallen og 

gjerne direkte inn på A-laget. 2016 

har i så måte vært et positivt år. 

Både Mathias Bringaker og Julian 

Ryerson har vært gode bidragsytere 

inn på A-laget. I tillegg etablerte Stian 

Michalsen seg som fast medlem av 

A-stallen.

I 2016 har vi hatt 7 spillere inn 

på aldersbestemte landslag på 

guttesiden. Kristoffer Haugen (U21), 

Julian Ryerson (G19 og U21), Zymer 

Bytyqi (U21), Amund Wichne (G19), 

Jonas Pereira (G18), Mathias Boge 

(G18) og Harald Tangen Nilsen (G15).

Aller sist må vi nevne de som jobber 

dugnad rundt våre utviklingslag. 

Også i 2016 har foreldre og frivillige 

gjort en kjempejobb sammen med 

trenerne.

Takk for god innsats til alle involverte.

Baner og anlegg

Vikinghallen

Utnyttelsesgraden i hallen er 

tilnærmet 100%, men det er fremdeles 

muligheter for egentrening. Hallen er 

et yndet sted for unge fotballinte-

resserte, og er også blitt en viktig 

sosial møteplass for ungdommer i 

nærområdet.

Viking F.K. driver både FFO og IFO i 

Vikinghallen i tillegg til et stort antall 

treninger, fotballskoler, cup´er og 

andre arrangement.

Utleie til ONS gjør at det økonomiske 

er tilfredsstillende for 2016. Videre 

er det blitt tildelt deler av det søkte 

beløp for tippemidler. Det resterende 

forventes i 2017, noe som gjør at det 

dyreste lånet forsøkes helt nedbetalt.

Det gjenstår enda diskusjoner med 

entreprenøren når det gjelder 

ventilasjon og uteområdet.

Vikinghuset

Det har nå blitt ferdigstilt arbeider 

rundt huset, noe som gjør at 

brukernes trivsel økes. For uten kon-

torplasser i 2. etg. er det FFO aktivitet 

og møtevirksomheter i huset både 

på dagtid og kveldstid.

Utstyrsgarasje ved Vestbanen  

Denne har nå funnet sin driftsform 

og brukes jevnlig som "kjøkken" til 

mange lag som ønsker å tilby kaffe 

til egne og motstanderens foreldre.

Vestbanen/Lille Wembley

Klubbens utfordring i forhold til 

banekapasitet til rundt 70 lag er 

prekær. Vi er nødt til å spre oss rundt 

på andre baner i byen, noe som gjør 

at det ikke blir optimale treningsfor-

hold. Når Kiellandsmyrå står ferdig 

i 2019, samt muligens kunstgress 

på Viking Stadion og treningsba-

nen på utsiden, vil dette hjelpe på 

situasjonen. Vestbanen vil få nytt 

dekke i 2017. Med dagens størrelse 

på klubben hadde vi ikke klart oss 

uten Vikinghallen.

Økonomi

Styret foreslår følgende disponering 

av årets resultat i Viking F.K.:

Av årets overskudd på kr. 421 602,- 

foreslås det å avsette kr. 150 000,- 

til trener/spillerutviklingsfondet. Det 

resterende beløpet på kr. 271 602,- 

overføres til egenkapitalen.

Styret ønsker til slutt å takke alle 

medlemmer, spillere, trenere, ledere 

og andre samarbeidspartnere for et 

positivt samarbeid og ser frem til 

kommende sesong.

Stavanger 14.02.2016



Sportslig ansvarlig/Fysisk trener: 

Stine Emilsen

Trenerkoordinator barnefotball: 

Arild Sværen, Mats Ullereng, 

Tommy Andre Velde, Gaute Schei 

og Espen Andersen

Gutt 16-1 : Mats Ullereng og Espen 

Andersen

Gutt 16-2: Mads Hembre, Lars Ola 

Solstad og Bjørn G. Sæbø

Jenter 16-1: Egil Østenstad 

Gutter 15-1: Øystein Sjo, Hans 

Petter Jørgensen

Gutter 15-2: Karton Nilsen, Roald 

Kommedal, Sverre Gloppen og 

Graham Hill

Gutter 15-3: Roar S. Bjørnsen

Jenter 15-2: Mikael Thorarensen

Gutter 14-1: Gaute Schei

Gutter 14-3 og 4: Mikkel Fjeldheim, 

Sigbjørn Birkenes, Arne Nordhagen 

og Henning Schutz

Jenter 14-1: Helge Aune

Jenter 14-2 og 3: Morten Eskeland, 

Cornelius Middelthon, Ida L. Vik og 

Sigbjørn Birkenes

Gutter 13-1: Tommy Andre Velde

Gutter 13-2,3 og 4: Sverre 

Strand, Kristian Johannesen, Rolf 

Mikkelsen, Joachim Henriksen, Ove 

Tengesdal og Trine Salvesen

Jenter 13-1 og 2: Graham Hill, Egil 

Thomas Andersen, Bjørn Serck-

Hansen, Ken Milne og Grete 

Simonsen

Gutter 12:  Gaute Løvseth, Kjetil 

Blakstad, Waldemar Pettersen, 

Atein Erik Opheim, Anders 

Vassenden, Ståle Kristiansen og 

Jan Ole Eik 

Jenter 12: Egil Thomas Andersen, 

Laurie Scott og Ken Milne

Gutter 11:  Henning Madsen, Gaute 

Brynie, Nabil Saoula, Rune Giske,  

Tom Ole Dalsrud, Vidar Kristensen, 

Roar Høydal, Arne Nordhagen, 

Helge Torgersen, Matt Hammond  

og Jone Antonsen

Jenter 11: John Reidar Endresen, 

Roger Verstad, Kristin Tønsager 

og Marita Skogen

UG 04: Tore Jan Kleiberg

UG 05: Espen Andersen

UG 06: Arild Sværen

Veteran: Jens A.Thorsen

HC lag: Asbjørn Waage og Morten 

Waage 

10 års lagene: Stig Botnen, 

Christian Hagemann, Stein Tengs 

Arnestad,Odd Eirik Steen, Eirik 

Myhre, Terje Eide, Paal Johansen, 

Jane Vikum, Stein Inge Løvlund, 

Frode Reime, Ivar Rettedal, 

Nick Hegreberg, Stein Tjelta 

Håvardstein, Silje Andersen og 

Espen Sørskår

9 års lagene: Richard Hermez, 

Harald Lunde, Kjetil Knudsen, 

Kristian Steen Hodneland, Trond 

Solli, Torbjørn Frøystein, Petter 

Harald Lindby, Thomas Laudal, 

Tom Erik Olsen, Baard Slaattelid 

og Finn Lea

8 års lagene: Eirik Sønneland, 

Kenneth Thorsen, Inger Vadla, 

Stein Roald L. Usken, Sindre 

Oftedal, Dag Omre, Per Kristian 

Ramsland, Knut Egil Sæther, Trond 

Solli, Oddmund Petter Aasen, Olav 

Langeid, Keyvan Shahimi, Anders 

Oppedal og Rune Ophus

7 års lagene: Pål Krøger, Ingrid 

Førde, Erlend Frafjord, Ellef Ellefsen, 

Martin Sande, Stian Samuelsen, 

Erik Osmundsen, Kjetil Lønne 

Nilsen og Audun Melhus

6 års lagene: Erik Hilden, Kjartan 

Møller, Leif Aamodt, Boge Aabø 

Parker, Finn Ramsland, Ørjan 

Olsen, Nils Petter Norheim og Rune 

Austrheim

TRENERE 2016

UNGDOMS AVDELINGEN

A lag: Kjell Jonevret, Ian Burchnall, Sean Culliane og Kurt Hegre

Rekruttlag / Viking 2: Thomas Pereira , Bjarte Lunde Aarsheim og Kjetil Østbø

Junior 1: Thomas Pereira og Kjetil Østbø

Junior 2: Christian Hagemann
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MEDLEMMER 2016
Alder 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Totalt

Kvinner 5 129 95 1 39 269

Menn 33 372 268 17 212 902

Livsvarige 6

Æresmedlemmer 6

Totalt 1183

Medlemmer med tillitsverv: 
Trude Wiik sitter i kretsstyret

Egil Østenstad nestleder Konkurranseutvalget NTF

Erik Forgaard medlem av klagenemda (NFF) for Klubblisens

Janne Dirdal kontrollutvalget NFF

Bjarne Berntsen, visepresident NFF og styreleder NTF

Landslagsspillere:  
Se oversikt A-lag og jr. lag 

KONTINGENTER 2016

Pensjonister:    kr. 300.-

Passive:           kr. 600.-

Andre:                kr. 1800.-

Familie:              kr. 2800.-

MEDLEMMER OG KONTINGENT
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A-LAGET
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2016 sesongen ble på mange 

måter preget av de utenom-

sportslige tingene som skjedde 

i klubben. Det som foregikk ute 

på den grønne plenen, kom ofte i 

skyggen av dårlige økonomi, rød 

sone og oppsigelser. Klubbens 

nye administrerende direktør 

måtte ta den tunge jobben med 

å si opp trofaste medarbeidere, i 

et forsøk (blant mange andre) på 

å få klubbens skakkjørte økonomi 

inn på riktig spor. Spillersalg var 

nødvendig, om ikke ønskelig.

For trenere, støtteapparat og 

spillere, så er selvsagt ikke dette 

en ideell situasjon. Allikevel må 

man kunne si at laget klarte å 

levere en tilfredsstillende sesong. 

Sesongoppkjøringen forløp på 

normalt vis, bortsett fra at La 

Manga oppholdet var byttet 

ut med en sen treningsleir på 

Marbella. Laget returnerte 1 

dag før årets generalprøve mot 

Rosenborg. 1 -1 mot de store gull-

favorittene fra Trondheim var bra.

Første seriekamp, borte mot 

Vålerengen endte med en sterk 

2 - 0 seier. Her fikk de fleste for 

første gang stifte bekjentskap 

med Mathias Bringaker. Vikings 

unge spiss markerte seg med en 

flott scoring. Det skulle bli flere, og 

Mathias ble sammen med Patrick 

og Suleiman vår toppscorer i 

årets seriespill (5 mål).

Seier på bortebane ble nesten 

en trend denne våren. På våre 

7 bortekamper ble det 5 seiere 

og to tap. Dessverre klarte vi 

ikke å følge like godt opp på 

hjemmebane. Av våre 8 hjem-

mekamper så vant vi 3, tapte 3 

og spilte 2 uavgjort kamper. 26 

poeng etter halvspilt sesong var 

absolutt til å leve med. Det som 

ikke var helt å leve med var tapet 

for Vidar i Cupens 3. runde. All 

honnør til de røde fra Lassa. For 

de mørkeblå fra Jåttå ble det en 

gedigen nedtur.

Det ble «spådd» at høstse-

songen ville bli tøff. I løpet av 

våren mistet vi spillere som 

Suleiman Abdullahi, Bjørn Daniel 

Sverrisson og Anthony Soares. 

Dyktige sentrallinje spillere, som 

skulle erstattes med unge og 

mer uerfarne Vikinger. Julian 

Ryerson, Thor Andre Skimmeland 

og Mathias Bringaker var relativt 

ukjente navn før sesongen, 

men viste i løpet av året at de 

behersket nivået i Elitedivi-

sjonen. Uansett så ble høstse-

songen vanskelig. 17 poeng på 

høstens 15 kamper var ikke nok 

til å henge med i medaljekampen, 

og nok en gang havnet vi midt 

på tabellen. Avstanden fra vår 

8. plass til Haugesund på 4. var 

på kun 3 poeng, så bak suverene 

Rosenborg var det veldig jevnt. 

Med en «normal» hjemme sesong, 

så kunne vi absolutt ha kjempet 

om de to nest gjeveste medaljene. 

2016 var et turbulent år i 

Jåttåvågen. Året ble avsluttet med 

Kjell Jonevrets avgang. Vikings 

karismatiske og populære trener, 

overlot ansvaret til sin assistent 

Ian Birchnall. Sammen med Bjarte 

Lunde Aarsheim skal disse to 

lede laget i 2017. Om 2016 var 

et krevende år, så blir ikke 2017 

enklere. Mye hard jobbing ligger 

foran oss, både på og utenfor 

banen. Jeg tror alle er innstilt på 

å gjennomføre den jobben.

A-LAGET, FORTSETTER
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SERIEKAMPER

STATISTIKK 

Dato Runde Hjemme Resultat Borte

14 mars 1 Vålerenga 0-2 Viking

20 mars 2 Viking 0-0 Sarpsborg 08

 2 april 3 Start 0-1 Viking

10 april 4 Viking 0-2 Odd

17 april 5 Aalesund 1-2 Viking

20 april 6 Viking 0-1 Brann

24 april 7 Rosenborg 4-0 Viking

1 mai 8 Viking 3-2 Haugesund

7 mai 9 Viking 2-0 Tromsø

12 mai 10 Stabæk 1-0 Viking

16 mai 11 Viking 0-0 Sogndal

22 mai 12 Lillestrøm 1-2 Viking

29 mai 13 Viking 2-0 Bodø Glimt

3 juli 14 Molde 0-1 Viking

9 juli 15 Viking 0-1 Strømsgodset

16 juli 16 Haugesund 4-1 Viking

24 juli 17 Odd 2-2 Viking

7 august 18 Sogndal 1-2 Viking

11 august 19 Viking 0-2 Rosenborg

14 august 20 Viking 2-2 Stabæk

21 august 21 Tromsø 2-1 Viking

28 august 22 Viking 2-2 Lillestrøm

10 september 23 Brann 0-0 Viking

17 september 24 Viking 1-0 Molde

24 september 25 Sarpsborg 08 1-0 Viking

2 oktober 26 Viking 2-0 Start

14 oktober 27 Strømsgodset 1-1 Viking

21 oktober 28 Viking 2-3 Aalesund

30 oktober 29 Bodø Glimt 0-2 Viking

6 november 30 Viking 0-2 Vålerenga

Posisjon Spilletid Kamper Mål Gule 
kort

Røde 
kort

1. Iven Austbø Keeper 2700 30

2. Rasmus Martinsen Forsvarsspiller 15 1

4. Joackim Jørgensen Midtbanespiller 1747 23

6. Karol Mets Forsvarsspiller 2571 29

7. Samuel Adegbenro Angrepspiller 2347 28

8. Christopher Dawson Midtbanespiller 452 9

9. Patrick Pedersen Angrepspiller 1422 28

11. Zymer Bytyqui Midtbanespiller 725 18

13. Per Magnus Steiring Forsvarsspiller 117 3 

14. Andre Danielsen Forsvarsspiller 2610 29

16. Abdisalam Ibrahim Midtbanespiller 2191 25

17. Aniekpeno Udo Angrepspiller 56 3

18. Julian Ryerson Forsvarsspiller 1107 18

19. Michael Haukås Midtbanespiller 1277 24

20. Tor Andre Aasheim Skimmeland Midtbanespiller 780 14

22. Claes Kronberg Forsvarsspiller 2198 28

25. Usamn Sani Hassan Sale Midtbanespiller 273 9

27. Mathias Bringaker Angrepspiller 948 24 

28. Kristoffer Haugen Forsvarsspiller 2340 26

30. Stian Michalsen Midtbanespiller 5 1 
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FLEST MÅL
Nr. Navn Mål Kamper Fra - Til Landslag

1. Reidar Kvammen 202 284 1931-1952 X

2. Trygve Johannessen 182 312 1974-1982 X

3. William Danielsen 180 370 1931-1952 X

4. Arthur Kvammen 176 233 1924-1940 X

5. Egil Østenstad 167 335 1990-2005 X

6. Åsbjørn Skjærpe 146 272 1954-1965 -

7. Erik Nevland 139 327 1996-2012 X

8. Arvid Knutsen 118 396 1963-1976 -

9. Torbjørn Svendsen 117 500 1973-1986 X

10. Håkon Kindervåg 116 261 1939-1959 X

10. Olav Nilsen 116 414 1959-1975 X

12. Nils Ove Hellvik 111 215 1983-1987 X

13. Endre Aanensen 105 272 1924-1938 -

14. Gunvald Bøe 100 123 1929-1938 -

15. Kåre Ingvaldsen 99 162 1939-1955 -

15. Rolf Bjørnsen d.e. 99 231 1949-1964 -

17. Hans Edgar Paulsen 98 273 1967-1975 X

18. Johan Fosse 94 100 1924-1928 -

19. Rikhardur Dadason 90 115 1998-2000 X

20. Gunnar Aase 87 383 1990-2000 X

21. Alf Kåre Tveit 86 187 1988-1993 -

21. Isak Arne Refvik 86 407 1976-1986 X

23. Gary Goodchild 82 172 1981-1985 -

24. Kjell Jonevret 76 125 1988-1990 -

25. Bjørn Berland 74 296 1997-2005 -

FLEST KAMPER
Nr. Navn Kamper Mål Fra - Til Landslag

1. Svein Kvia 551 66 1965-1980 Norge

2. Sigbjørn Slinning 523 49 1961-1982 Norge

3. Erik Johannessen 501 0 1971-1983 Norge

4. Torbjørn Svendsen 500 117 1974-1986 Norge

5. Sverre Andersen 482 2 1952-1971 Norge

6. Andre Danielsen 464 42 2003- Norge

7. Thomas Pereira 433 10 1997-2009 Norge

8. Bjarte Lunde Aarsheim 425 41 1993-2005 Norge

9. Olav Nilsen 414 116 1959-1974 Norge

10. Isak Arne Refvik 407 86 1976-1986 Norge

11. Reidar Goa 404 6 1966-1977 Norge

12. Arvid Knutsen 396 117 1963-1976

13. Gunnar Aase 383 87 1990-2000 Norge

14. Per Henriksen 377 25 1978-1986 Norge

15. Lauritz Abrahamsen 374 0 1934-1954

16. William Danielsen 370 180 1931-1952 Norge

17. Lars Gaute Bø 365 0 1989-2002

18. Tonning Hammer 346 58 1978-1985 Norge

19. Bjørn Dahl 343 9 1998-2006 Norge

20. Inge Valen 341 52 1972-1985 Norge

21. Trygve Nygaard 340 25 1999-2007

22. Egil Østenstad 335 167 1990-2005 Norge

23. Erik Nevland 327 139 1996-2012 Norge

23. Cato Andersen 327 30 1979-1989

25. Leif Nicolaisen 315 7 1952-1965

26. Leif Nicolaisen 315 7 1952-1965
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SPILLERSTATISTIKK 2016

NM-CUPEN

Navn Totalt Serie Cup Privat

Iven Austbø 164 100 16 48 1

Tor Andre Skimmeland 
Aasheim

24 14 2 8

Stian Michalsen 9 1 8

Erik Steen 4 4

Patrick Pedersen 43 28 3 12

Karol Mets 84 57 9

Martin Hummervoll 15 1 1 13

Herman Kleppa 4 1 3

Aniekpeno Udo 14 3 2 3

Claes Kronberg 34 28 1 5

Samuel Adegbenro 80 52 7 21

Suleiman Abdullahi 62 40 6 16

Joackim Jørgensen 112 73 12 27

Usman Sani Sale Hassan 23 9 2 12

Michael Haukås 37 24 3 10

Anthony J. Soares 52 32 6 14

Zymer Bytyqi 63 39 6 18

Julian Ryerson 36 20 2 14

Mathias Bringaker 40 24 2 14

Amund Wichne 5 5

Pål Vestly Heigre 19 3 16

Andre Danielsen 464 281 47 132 4

Abdisalam Ibrahim 37 25 1 11

Rasmus Martinsen 22 3 3 16

Björn Daniel Sverrisson 97 57 6 34

Christopher Dawson 9 9

Per Magnus Steiring 5 3 2

Dato Runde Hjemme Resultat

13 april 1 Vardeneset 1-5

27 april 2 Vard 0-3

4 mai 3 Vidar 2-1
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LANDSLAGSSPILLERE
Debut-år Spiller Nasjon Motstander Kamper/mål

2015 Karol Mets Estland Sveits 10 / 0

2014 Andre Danielsen Norge Russland 2/0

2014 Sverrir Ingi Ingason Island Sverige 2 / 0

2014 Björn Daniel Sverrisson Island Sverige 4 / 0

2014 Steinthor Thorsteinsson Island Sverige 1 / 0

2014 Jón Dadi Bödvarsson Island Sverige 17 / 1

2013 Johan Lædre Bjørdal Norge Kypros 3 / 0

2013 Yann-Erik de Lanlay Norge Sør-Afrika 5 / 1

2012 Henri Anier Estland Chile 6 /5

2012 Valon Berisha Norge Danmark 6 / 0

2012 Jóan Símun Edmundsson Færøyene 10 / 0

2010 Rune Almenning Jarstein Norge Montenegro 28 / 0

2010 Birkir Bjarnason Island Andorra 9 / 0

2009 Indridi Sigurdsson Island Slovakia 20 / 0

2009 Martin Fillo Tsjekkia Malta 1 / 0

2009 Artur Kotenko Estland Wales 1 / 0

2009 Trond Erik Bertelsen Norge Tyskland 2 / 0

2008 Andrius Velicka Litauen Aserbadsjan 1 / 0

2005 Sandro Grande Canada Spania 3 /1

2005 Peter Kovacs Ungarn Skottland 8 / 1

2005 Robert Mambo Mumba Kenya Marokko 3 / 0

2005 Hannes Sigurdsson Island Italia 5 / 0

2004 Bjørn Dahl Norge Singapore 1 / 0

2002 Brede Paulsen Hangeland Norge Østerrike 21 / 0

2002 Frode Olsen Norge Bosnia 8 / 0

2001 Bjarte Lunde Aarsheim Norge Sør-Korea 3 / 0

2001 Toni Kuivasto Finland Sverige 23 / 0

2001 Morten Berre Norge Nord-Irland 1 / 0

2001 Erik Nevland Norge Hviterussland 1 / 0

2001 Thomas Pereira Norge Tyrkia 6 / 0

2001 Peter Kopteff Finland Bahrain 36 / 1

2000 Hannu Tihinen Finland Færøyene 23 / 2

1998 Rikhardur Dadason Island Sloveina 23 / 9

1998 Magnus Svensson Sverige Russland 7 / 0

1998 Audun Helgason Island Latvia 22 / 1

1995 Gunnar Aase Norge Luxenbourg 3 / 1

1995 Egil Ulfstein Norge Jamaica 2 / 0

1993 Egil Østenstad Norge Færøyene 4 / 3

1991 Ulf Karlsen Norge Tsjekkoslovakia 3 / 0

1991 Erik Pedersen Norge Sovjetunionen 10 / 0

1990 Roger Nilsen Norge Kamerun 12 / 3

1987 Nils Ove Hellvik Norge Sovjetunionen (OL) 2 / 0

1983 Per Henriksen Norge Finland 10 / 0

1982 Erik Thorstvedt Norge Kuwait 22 / 0

1982 Tonning Hammer Norge Kuwait 1 / 0

1979 Svein Fjælberg Norge Vest-Tyskland 33 / 0

1979 Isak Arne Refvik Norge Portugal 7 / 0

1979 Torbjørn Svendsen Norge Irland 7 / 0

1978 Bjarne Berntsen Norge Finland 33 / 0

1975 Trygve Johannessen Norge Sovjetunionen 5 / 0

1975 Erik Johannessen Norge Finland 6 / 0

1974 Inge Valen Norge Sverige 2 / 0

1973 Johannes Vold Norge Irland 3 / 1

1972 Svein Hammerø Norge Nederland 1 / 0

 Oppdatert 18. november 2015
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1971 Anbjørn Ekeland Norge Finland 3 / 0

1970 Reidar Goa Norge Tsjekkoslovakia 4 / 0

1970 Hans Edgar Paulsen Norge Finland 4 / 2

1969 Svein Kvia Norge Bermuda 39 / 3

1969 Sigbjørn Slinning Norge Bermuda 42 / 1

1962 Olav Nilsen Norge Sverige 62 / 19

1960 Kåre Bjørnsen Norge Danmark 1 / 0

1958 Jan Ørke Norge Øst-Tyskland 1 / 0

1956 Sverre Andersen Norge Finland 41 / 0

1954 Edgar Falch Norge Island 28 / 0

1954 Håkon Kindervåg Norge Island 1 / 0

1948 Inge Paulsen Norge Sverige 1 / 0

1947 Karsten Johannessen Norge Sverige 1 / 0

1947 Torgeir Torgersen Norge Polen 22 / 0

1935 Sverre Kvammen Norge Sveits 1 / 0

Debut-år Spiller Nasjon Motstander Kamper/mål
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Viking 2 har i år blitt ledet av 

Thomas Pereira, Bjarte Lunde 

Aarsheim og keepertrener 

Kjetil Østbø.  I tillegg har det 

medisinske støtte apparatet stilt 

fast kiropraktor Morten Johan 

Jacobsen og fysio Mirek Wiik.  

Leif Oftedal har fungert som 

oppmann med god hjelp fra Jone 

Kleppa og Thollef Steen. Denne 

sesongen ble noe spesiell i og 

med omlegging av 2. divisjon som 

medførte at flere av 3. divisjons-

lagene måtte ned i 4. divisjon som 

nå er den høyeste krets serien.  

Vi måtte bli blant de fire beste 

lagene for å bli værende i 3. 

divisjon 2017.  Dermed ble mål-

setningen å vinne puljen.

Før seriekampene startet spilte vi 

en del privatkamper med spillere 

fra juniorlaget og A- laget. Vi 

benyttet over 35 spillere i disse 

kampene og noe varierende 

resultater, se statistikken lenger 

bak.

I serien ledet vi lenge, og vi 

knivet mot Madla om puljeseier.  

I siste kampen mot Start 2 vant 

vi klart og var dermed vinner.  

Dette må vi være fornøyd med 

,tatt i betraktning det unge laget 

og alle spillere som er brukt.  Vi 

stilte rent juniorlag i de fleste 

kampene.  Viser til statistikken for 

spillere og antall kamper og mål.  

For juniorlaget se egen rapport 

fra junior oppmann, 

El lers vil også benytte 

anledningen til å takke spillere, 

trenere og støtte apparat for en 

fin sesong og lykke til videre.  

 

Sportslig hilsen

Leif Oftedal

VIKING 2/REKRUTT

Viking 2 - 2016. 

Foran fra v. Kjetil Rogne, Adrian Nilsen Pereira, Herman Kleppa, Rasmus Martinsen, Stian Michalsen, Espen Jakobsen, 

Anielpeno Udo. 

Bak fra v Christopher Andersen, Jostein Ekeland, Jonas Pereira, Mathias Boge, Erik Steen, Per Magnus Steiring, Usmann 

Sani Sale Hassan, Pål Vestly Heigre og Ferdinand Solberg

(Foto: Leif Oftedal)
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Runde Dato Kl. Hjemme Resultat Borte Bane

1 11.04.2016 17:30 Randesund 1 - 3 Viking 2 Sukkevann kunstgress

2 11.04.2016 18:00 Viking 2 1 - 1 Lura Viking Treningsbane

3 25.04.2016 19:00 Eiger 1 - 1 Viking 2 Hålå kunstgras

4 02.05.2016 19:00 Viking 2 5  - 2 Vigør Viking Treningsbane

5 08.05.2016  15:00 Viking 2 3 - 2 Express Viking Treningsbane

6 13.05.2016 18:00 Madla 1 - 5 Viking 2 ISS stadion

8 28.05.2016   15:00 Skarphedin 3 - 0 Viking 2 Sandvoll Kunstgress

9 04.06.2016  16:00 Viking 2 9 - 0 Notodden 2 Viking Treningsbane

10 11.06.2016   16:00 Donn 0 - 2 Viking 2 Kongsgårdbanen

11 15.06.2016  19:00 Viking 2 3 - 0 Jerv 2 Viking Treningsbane

12 18.06.2016  15:00 Mandalsk. 1 - 4 Viking 2 Idrettsparken stadion

13 24.06.2016  17:00 Viking 2 2 - 1 Start 2 Viking Treningsbane

14 04.07.2016  19:00 Viking 2 6 - 0 Randesund Viking Treningsbane

15 08.08.2016   19:00 Lura 1 - 0 Viking 2 Lura stadion

16 15.08.2016  18:00 Viking 2 2 - 2 Eiger Viking Treningsbane

17 22.08.2016  18:00 Vigør 1 - 4 Viking 2 Hellemyr kunstgress

18 29.08.2016  17:30 Express 2 - 5 Viking 2 Fevik stadion

19 02.09.2016    18:00 Viking 2 3 - 4 Madla Viking Treningsbane

21 18.09.2016    17:00 Viking 2 5 - 1 Skarphedin Viking Treningsbane

22 25.09.2016  14:00 Notodden 2 0 - 2 Viking 2 Idrettspark. KG Notodden

23 01.10.2016    15:00 Viking 2 2 - 1 Donn Viking Treningsbane

24 08.10.2016 15:00 Jerv 2 2 - 1 Viking 2 Holvika kunstgress

25 15.10.2016  14:00 Viking 2 3 - 0 Mandalskam. Viking Treningsbane

26 22.10.2016   14:00 Start 2 1 - 4 Viking 2 Sparebanken Sør Arena

KAMPER VIKING 2

Plass Lag V U T Mål Diff Poeng

1 Viking 2 17 3 4 75 - 28 47 54

2 Madla 17 2 5 53 - 29 24 53

3 Express 15 3 6 66 - 39 27 48

4 Start 2 14 1 9 63 - 36 27 43

5 Lura 12 6 6 56 - 39 17 42

6 Eiger 12 4 8 56 - 55 1 40

7 Jerv 2 10 4 10 55 - 52 3 34

8 Mandals-
kameratene

11 1 12 50 - 50 0 34

9 Vigør 9 3 12 56 - 57 -1 30

10 Skarphedin 8 4 12 37 - 54 -17 28

11 Notodden 2 5 3 16 36 - 67 -31 18

12 Donn 5 1 18 39 - 79 -40 16

13 Randesund 3 1 20 24 - 81 -57 10

0* Sandefjord 
Fotball 2

0 0 0 0 - 0 0 0

TABELLEN
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Navn Spilt Min Mål GULE RØDE

Erik Steen 23 1949 1 1 0

Ferdinand Solberg 20 1474 0 1 0

Jostein Ekeland 19 1396 8 0 0

Jonas Pereira 19 1450 6 4 0

Klajdi Burba 18 778 4 1 0

Thomas Madsen 17 963 4 2 0

Espen Jakobsen 17 1052 6 0 0

Matias Boge 15 1183 1 1 0

Jens Husebø 15 802 0 0 0

Amund Wichne 12 1080 0 0 0

Herman Kleppa 12 911 1 1 0

Adrian Nilsen Pereira 12 334 1 0 0

Kjetil Rogne 11 424 1 1 0

Sondre Skaaren 11 587 4 1 0

Ole Martin Kjørholt 10 858 1 0 0

Stian Michalsen 10 709 2 0 0

Usman Sani Sale Hassan 10 670 2 1 0

Martin Hummervoll 9 531 6 1 0

Tore Andre Aasheim 8 620 1 0 0

Thomas Jakobsen 8 402 3 0 0

Magnus Kalvig 7 390 0 3 0

Zymer Bytygi 7 515 2 1 0

Matias Bringaker 7 565 11 0 0

Jakob Emilsen Schrøder 7 190 0 0 0

Christoffer Andersen 6 540 0 1 0

Rasmus Martinsen 6 373 0 0 0

Julian Ryerson 6 525 0 0 0

Aniekpeno Udo 6 417 4 1 0

Per Magnus Steiring 5 430 1 0 0

Pål Vestly Heigre 5 450 0 0 0

Liban Ali 3 94 0 0 0

Nicholai Aas 3 125 0 0 0

Philippe Nziza 3 128 0 0 0

Michael Enge Haukås 3 196 1 1 0

Nicholai Rohde Garder 3 87 0 0 0

Andreas Breimyr 2 78 1 1 0

Herman Slaatelid 1 76 0 1 0

Patrick Pedersen 1 69 2 0 0

Lasse Egeland 1 14 0 0 0

Ibrahim Abdisalam 1 45 1 0 0

Joachim Jørgensen 1 65 0 0 0

SPILLEROVERSIKT MED KAMPER 
OG MÅL SERIEKAMPER:

VIKING 2 FORTSETTER

Erik Steen spilte flest kamper for Viking 2.  Her 

sammen med Jostein Ekeland på oppvarmingen 

mot Jerv 2 ( Foto: Leif Oftedal)

PRIVATKAMPER
Lag Resultat

Viking - Staal 3 - 0

Viking - Randaberg 2 - 3 

Viking - Madla 1 - 4 

Viking - Havørn 4 - 1

Viking - Sola 0 - 1

Viking - Vidar 1 - 8

Toppscorer Martin Humervoll med 

3 kamper og 2 mål.
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Utarbeidet av Leif Oftedal

VIKINGSPILLERE MED ALDERSBESTEMTE 
LANDSKAMPER PR. 01.11.2016

Navn U-23 U-21 U-20 U-19 U-18 U-17 U-16 U-15 Sum Kommentar

Valon Berisha 1 18  13 7 8 10 4 61 ( 6 - G16 for Viking)

Håkon Skogseid 1 14  7 9 8 10 5 54 For Viking 1 U23 og 6 U21

Zymer Betyqi  1  19 11 9 11 3 54 1 U21 og 19 U19 for Viking

Egil Johan Østenstad  27   8  6 12 53  

Tore Andre Skimmeland 
Aasheim

   12 16 13 9 2 52 2 U19 for Viking

Arild Østbø 4 18  6 4 5 10 2 49 (10 for Start og 
Strømmen)

Veton Berisha  13  2 14 9 9 1 48  

Gunnar Aase  14   10 3 7 12 46  

Christian Landu Landu  7 2 6 6 8 9 2 40  

Johan Lædre Bjørdal    11 10 12 6  39  

Amund Wichne    2 11 10 12 4 39 2 U19 og 1 U18 for Viking

Rasmus Levin Martinsen    8 8 11 10  37  

Iven Austbø  7  9 8 3 5  32  

Pål Vestly Heigre  2 1 2 10 6 8 3 32 U15  3 kamper Hana

Julian Veen Uldal    1 3 9 16 3 32  

Jean Christian Morena      13 7 10 30  

Per Magnus Steiring    3 11 6 10  30 3 U19 for Viking

Tommy Høiland  2  2 6 2 8 7 27 2 (U21) og 3 (U 19) for 
Viking

Thomas Myhre  23 4      27  

Alexander Gabrielsen  7  7 8 5   27  

Kristoffer Haugen  2  4 11 8   25  

Bjarte Lunde Aarsheim  22   2    24  

Andre Danielsen  6  7 11    24  

Yann Erik de Lanlay 2 13  8     23  

Åge Risanger    21   1  22  

Tonning Hammer  10  12     22  

Cato Andersen  7  12   3  22  

Vidar Nisja  10  11     21 5 (U 21) for Viking

Kenneth Storvik  18   3    21  

Svein Kvia  15  5     20  

Børge Rannestad   4  7 5 4  20  

Andreas Ulland Andersen    5 10 5   20  

Roger Nilsen  19       19  

Inge Valen  10  9     19  

Erik Johannessen  8  11     19  

Jon Dadi Bøgvardsson  12  7     19 Island U21 og 19 - for 
Viking

Nils Ove Hellvik    15   3  18  

Jørgen Horn  14  4     18 5 (U 21) for Viking

Simen Melhus     7 5  5 17  

Sander Solberg  17       17  

Rune Stakkeland  17       17  

Atle Vervik    12   3  15  

Aslak Falch    3 2 3 7  15 2 (U-18) for Vidar

Anders Kristiansen      6 5 4 15  

Julian Ryersson    3 12    15  

Svein Hammerø  14       14  

Svein Fjælberg  14       14  

Leif Gunnar Smerud   1  11 2   14  

Dursa Muhammed Ahmed      5 3 6 14  

Ida Giske      4 5 4 13  

Viljar Helland Vevatne    7 5    12  

Trygve Nygaard  3    9   12  

Jørgen Tengesdal  5    7   12  

Sondre Nordheim      7  5 12 (U 17 for Viking)

Tore Haugvalstad  7  4     11  

Terje Wetteland  3  8     11  

Anbjørn Ekeland  11       11  

Sverre Ingason  11       11 Island - for Viking
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Navn U-23 U-21 U-20 U-19 U-18 U-17 U-16 U-15 Sum Kommentar

Svein Enersen  2  5   3  10  

Stig Vik Nedrebø       4 6 10  

Odd Arne Espevoll  10       10  

Trond Kindervåg  3   6    9  

Svein Gjedrem  5  4     9  

Knut Inge Svela    9     9  

Egil Fjetland    5   4  9  

Harald Nilsen Tangen        8 8  

Jan Tore Kleiberg     7  1  8  

Stian Rokås Michalsen     3   5 8  

Martin Knutsen  6 1      7  

Martin Andresen  5 2      7  

Isak Arne Refvik  7       7  

Goijko Ivkovij    7     7  Serbia for Viking

Erik Nevland  4 3      7  

Brede Paulsen Hangeland  7       7  

Rolf Helge Selliken    5   1  6  

Patrick Holtet    2 4    6  

Kåre Bjørnsen  6       6  

Eivind Ellingsen      6   6  

Bjørn Dahl  6       6  

Bjørn Berland  5 1      6  

Sigbjørn Slinning  3   2    5  

Roy Andre Dyrdahl     1 4   5  

Olav Nilsen  4  1     5  

Nils Birger Mærland  5       5  

Hans Edgar Paulsen  1  4     5  

Finn E. Krogh    5     5  

Egil Ulfstein  5       5  

Sverre Andersen  3  1     4  

Stian Larsen      1 3  4  

Reidar Goa  3  1     4  

Henrik Breimyr  4       4  

Henri Anier  4       4 Kamper for Estland

Henning Aamodt  4       4  

Erik Thorstvedt    4     4  

Erik Soltvedt      2 2  4  

Astor Iversen    4     4  

Asle Andersen  4       4  

Arvid Knutsen  4       4  

Martin Hummervoll     2  2  4  

Trygve Johanessen  3       3  

Marthine Østenstad        3 3  

Morten Bådsvik       2 1 3  

Martin Nordbø     3    3  

Gunnar Berland    3     3  

Frank Mauritsen       3  3  

Børre Meinseth  3       3  

Bengt Sæternes  3       3  

Suleiman Abdullahi   3      3 Kamper for Nigeria

Klajdi Buba      3   3 Kamper for Albania

Per Eik Forgaard     2    2  

Ole Marius Aasen     2    2  

Marvin Skjæveland    2     2  

Lars Bohinen  2       2  

Bjarne Berntsen  2       2  

Chris Andre Dirdal        2 2  

Øyvind Mellomstrand  1       1  

Vidar Magne Ekrehaug       1  1  

Trygve Åse Lunde    1     1  

VIKINGSPILLERE MED ALDERSBESTEMTE LANDSKAMPER, FORTSETTER
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Vikingspillere med aldersbestemte landskamper.  Listen blir bare lengre for hvert år og Viking bidrar 

i stor grad til de aldersbestemte landslag også på damesiden. 

Nytt i år er Marthine Østenstad som fikk debutere på jenter 15.  

Vi gratulerer alle!

Navn U-23 U-21 U-20 U-19 U-18 U-17 U-16 U-15 Sum Kommentar

Trond Debes      1   1  

Tore Snørteland      1   1  

Torbjørn Svensen  1       1  

Pål Johannessen    1     1  

Olav Vistnes    1     1  

Muhammed Akar     1    1  

Magnus Flatastøl  1       1  

Magne Opstad  1       1  

Magnar Nordtun    1     1  

Kjell Schou Andreassen    1     1  

Erik Tangen    1     1  

Erik Fuglestad  1       1  

Egil Jan Larsen    1     1  

Atle Drivflaat       1  1  

Arne Johannessen  1       1  

Foto: Jostein Husebø
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Viking Jr Elite har deltatt i 

følgende turneringer sesongen 

2016:

Seriespill Rogaland (Elite div), NM 

G19 samt 2x treningsturneringer 

før seriestart og en sommertur-

nering i egen regi.

Treningsgruppen har levert 

spillere til Viking 2 og jr:

(se statistikk på Viking 2 og lenger 

ute i denne rapp)

Trenere: 

Thomas Pereira og Bjarte Lunde 

Aarsheim, 

Keepertrener Kjetil Østbø

Lagleder har vært Jone Kleppa 

med usedvanlig godt team: 

Thollef Steen, Tormod Rogne, 

Bård Slaattelid og Sissel Rohde

Serien:

Laget ble nr 4, med 31 poeng 

i serien, etter litt variable 

resultater gjennom sesongen. Det 

kan tyde på godt treningsarbeid 

gjennom året at man avslutter 

bra. Toppscorer i serien for 

Viking ble Nikolai Rohde Garder 

som avsluttet med 9 mål på 18 

kamper. 

Telenorcup NM G19

Her møtte vi Moi i første runde 

og vant komfortabelt 9-0 helt 

sør i fylket, vi ble deretter satt 

opp mor Ålgård i andre runde. Vi 

skulle egentlig spilt hjemmekamp 

men tilbød oss å spille kampen 

på Ålgård sitt flotte nye anlegg 

på Solås. Vi vant 10-0 i denne 

kampen. 3 runde ble satt opp 

mellom Viking og Sandnes Ulf. 

Vi tapte 0-2 i et tett oppgjør, 

skuffende da målsettingen var 

minst kvartfinale.

Klaidi Burba ble turneringens 

toppscorer med 7 mål.

Treningskamper før sesongen ble 

spilt en helg i måneden rundt om i 

landet. Viking gjestet Østfoldhal-

len med hele troppen og spilte 2 

kamper som gav et godt utbytte. 

Et tilsvarende opphold ble gjort 

i Bergen. Det ble ikke lagt veldig 

stor vekt på resultatene i disse 

kampene, heller at vi fikk brukt 

hele troppen og gitt alle et bra 

kampopplegg før sesongen.

Laget var også en tur på trenings-

leir til Barcelona i mars. Her var 

det fine treningforhold og vi spilte 

en kamp mot et norsk 3.div lag 

(Hallingdal FK ) der nede. Viking 

vant denne kampen 3-1. Turen ble 

finansiert gjennom dugnadsinn-

sats ifbm kvelds/natturneringene 

i Vikinghallen.

I juli hadde Viking besøk av 

4 lag i en treningscamp kalt 

CAMP STAVANGER. Her ble det 

spilt kamper mot andre jr lag 

fra Norge og det ble trent godt 

mellom kampene. Viking var 

gode verter og har fått gode til-

bakemeldinger de 2 årene vi har 

arrangert. Dette er en erstatning 

for JET-turneringen som i en 

årrekke gikk på Hamar.

Jone Kleppa 

 

JUNIOR ELITE

Bak fra venstre: Bjarte Lunde Aarsheim, Jens Berland Husebø, Thomas Klemetsen 
Jakobsen, Tony Montana Nana Enow, Erik Berg Mauritsen, Ferdinand Eide 
Solberg, Thomas Madsen, Espen Sætre Jakobsen, Adrian Nilsen Pereira, Sondre 
Gjøse Skaaren, Jonas Austin Nilsen Pereira, Ole Martin Kjørholt, Mathias Boge, 
Phillippe Nziza, Jostein Ekeland, Vetle Halle Måsvær, Nikolai Aas og Thomas P 
Foran fra venstre: Klajdi Burba, Magnus Kalvig, Ahmado Mohammed Ahmed, Kjetil 
Log Rogne, Christoffer Braastrup Andersen, Jakob Emilsen Schrøder, Nikolai 
Rohde Garder, Lars Veen Uldal, Liban Ali Abdi Ali

Benyttede spillere Antall 
kamper

Nikolai Rohde Garder 18

Nikolai Aas 17

Kjetil Log Rogne, Adrian Nilsen 
Pereira, Herman Slaattelid

16

 Ingen 15

Jens Berland Husebø, 
Christoffer Braastrup Andersen

14

Jakob Emilsen Schrøder, Klajdi 
Burba og Liban Ali Abdi Ali

13

Erik Berg Mauritsen 12

Tony Montana Nana Enow 11

Lasse Egeland og Thomas 
Madsen

10

Magnus Kalvig 9

Ingen 8 og 7

Thomas Jakobsen og Espen 
Jakobsen

6

Jonas Austin Nilsen Pereira og 
Chris Andre Dirdal

5

Daniel Pollen, Petter Bakken og 
Herman Haugen

4

Harald Tangen Nilsen, Mathias 
Boge og Lars Veen Uldal

3

Ferdinand Eide Solberg, Sondre 
Gjøse Skaaren, Matteo Vallotto, 
Magnus Høyland, Trym Sølvberg 
Ur og Maximillian Taralset 
Hæstad

2

Jostein Ekeland, Amund Wichne, 
Joakim Larsen, 
William Husebø, Henrik 
Heggheim, Ole Martin Kjørholt, 
Ivar Øidvin

1

Totalt 38 spillere
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Viking G 16 elite har denne 

sesongen spilt i Nasjonal serie 

G16. Det har gitt matching 

på høyt nivå gjennom hele 

sesongen. Som vanlig i 

eliteidrett er det små marginer 

som avgjør, og for Viking G16 

har sesongen 2016 vært et år 

der marginene ikke helt var på 

vår side. Et tvilsomt rødt kort 

og enormt sjansesløseri mot 

LSK hindret laget i å sikre plass 

i avdeling 1 før sommerferien. 

Høstsesongens 7 serierunder 

endte med 5 uavgjorte og 

laget endte midt på tabellen 

i avdeling 2. Det er ikke til å 

stikke under en stol at presta-

sjonene har vært for variable 

gjennom sesongen. 

Et sportslig høydepunkt var 

borteseieren mot Brann i NM. 

En solid gjennomført kamp som 

endte med seiersmål i slutt-

sekundene. Dessverre endte 

ferden med tap for Start i 

kvartfinalen. 

I enkeltkamper har Idar 

Randaberg, Markus Fjelde og 

Simen Aanonsen hospitert.

Trym Sølvsberg Ur og Henrik 

Heggheim har hospitert opp fra 

Viking G15. 

Nye spillere i løpet av sesongen 

har vært Jonas Kirketerp 

Fredriksen fra Silkeborg og 

Harald Tangen fra SIF.

Spillere i avgang før og under 

sesongen har vært Mathias 

Lindanger, Anders Emilsen 

Schreuder, Niels Schanche Eik 

og Ole Huglen.

Daniel Pollen og Petter Bakken 

har begge signert lærlinge-

kontrakt med Viking denne 

sommeren.

Daniel Pollen, Chris Andrè 

Formo, Petter Bakken og Matteo 

Vallotto deltok alle på Statoils 

talentsamling i Porsgrunn 

sommeren 2016. 

Trenere/lagledere:

Hovedtrenere: Mats Ullereng og 

Espen Andersen. Hjelpetrener 

Hans Petter Jørgensen.

Oppmann Jostein Husebø.

Treningsopplegg: 

Laget har hatt 5-6 økter i løpet 

av uken. En treningsøkt i uken 

har vært ren styrke/bevegelig-

het.

Serien:

Laget endte på 5 plass i sin 

avdeling av Nasjonal serie før 

sommeren. Det førte til at laget 

spilte høstsesongen i avdeling 2 

der laget endte på 4 plass.

Turneringer:

I NM G16 slo laget ut Frøyland, 

SIF og Brann, men tapte for 

Start i kvartfinalen.

Laget har også deltatt på to 

nasjonale tiltak i Sarpsborg og 

Molde før sesongen, der laget 

spilte en rekke treningskamper 

mot andre elitelag.

Sign: Jostein Husebø

G 16-1

Oppe fra venstre: Magnus Stensgård Høyland, Daniel Pollen, Tobias Lunde, Anders Emilsen Schreuder, Avdyl Haxhiu, Gøran 
Rørtveit Hellerud, Lasse Vier, Eskil Oftebro Enge, Herman Haugen, Jacob Jørgensen
Nede fra venstre: Maxmillian Taraldset Hæstad, Chris Andrè Formo, Jonas Antonio Halsne, William Schjølberg Husebø, 
Matteo Vallotto, Petter Bakken, Joakim Knutsen Larsen, Hans-Martin Pedersen Michaelsen

Spillere

Magnus Stensgård Høyland

Gøran Rørtveit Hellerud

Hans-Martin Pedersen Michaelsen

Eskil Oftebro Enge

Maxmillian Taraldset Hæstad

Joakim Knutsen Larsen

Petter Bakken

Herman Haugen

Lasse Vier

Daniel Pollen

Chris Andrè Formo

Jacob Jørgensen

William Schjølberg Husebø

Jonas Kirketerp Fredriksen

Avdyl Haxhiu

Matteo Vallotto

Harald Tangen

Tobias Lunde

Jonas Antonio Halsne

Anton Kristian Bugge
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G 16-2 OG 3

Viking G16-2  på Dana Cup 2016: 
Liggende foran: Bjørn Sæbø (trener), 1 rad f.v: Sophus K. Sæbø, Anton Bugge, Jesper H. Godal, Oliver Kvia-Egeskog, Henrik H. Nilsen, Em
Z. Ahmadi, Mikkel Rugland, Casper Spencer, Henrik R. Hembre, David Lekve, Eskil Bjørhovde, Ole E. Huglén, Markus B. Hjertvik, Mathias H
Ikke til stede: William Solstad som måtte reise hjem med skade og Ole J. Stangeland og Michael M. Veastad som spilte kamp for G17 da

Viking G16-2 har i løpet av 

sesongen hatt, som i fjor, 

nærmere 24 spillere i stallen. 

Derfor ble det også i år stilt 

med et 7-er lag i tillegg, slik at 

det ble mulighet for mest mulig 

kamptrening for alle spillerne 

på laget.

11-er laget ble påmeldt i G11-1 

divisjon. Det ble sportslig 

sett en utfordring i forhold til 

fjoråret i 2. divisjon. Kampene 

var noenlunde jevne, men vi 

slet med å holde nivået ut i to 

omganger og endte dessverre 

sist i serien. For 7-er laget 

så var det derimot strålende 

resultater som endte med å at 

laget ble kretsmestre for G16 

7-er fotball. Totalt har lagene 

spilt 35 kamper samlet med 

turneringer og seriespill i 

henholdsvis G16 1. divisjon og 

G16 7-er serien. 11-er laget har 

tre seire, to uavgjort og 19 tap. 

7-er laget har hatt 9 seire og 2 

tap.
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mil B. Svela, Fredrik Dyrkolbotn. 2. rad f.h: Mehdi 
Handeland og Mads Hembre (trener). 
a bildet ble tatt. 

Spillere

Anton Bugge (keeper)

Casper Spencer

David Lekve

Emil B. Svela

Eskil Bjørhovde

Fredrik Dyrkolbotn

Henrik Haave Nilsen

Henrik R. Hembre

Jesper H. Godal

Magnus Bjørnseth

Markus Hjertvik

Mathias Handeland

Matiurahman Rahmani

Mehdi Zafar Ahmedi

Michael I. Veastad

Mikkel Rugland

Odd Fredrik Utsola

Ole E. Huglén

Ole Jaasund Stangeland

Oliver Kvia-Egeskog

Sophus Sæbø

William Solstad

Spillerstall:

I antall har spillerstallen vært 

jevn. Vi er veldig fornøyd med 

spillergruppen og engasjemen-

tet i denne med tanke på at 

spillerne nå har gått fra ung-

domsskole til videregående 

skole. Et par har skiftet klubb, 

men vi fikk også nye spillere 

utover sesongen. 

Lagene har i 2016 bestått av: 

Trenere/lagleder:

Trenere gjennom hele året har 

vært: Lars Ola Solstad, Mads 

Hembre og Bjørn Sæbø 

Oppmann og lagleder: Egil C. 

Svela

Treningsopplegg:

Laget har hatt to treningsdager 

i uken; mandag i Vikinghallen 

og onsdag på Lille Wembley. 

Vi har slitt med å ikke ha en 

full 11-er bane til trening med 

utgangspunkt i så stor spil-

lerstall. Utviklingen til guttene 

har vært god. Oppmøte på 

treningene var ved årsskifte 

noe varierende, men tok seg 

opp i februar og har vært 

stabilt godt utover sesongen.  

Serien:

11-er laget spilte i 1. divisjon avd. 

01 og ble sist tross mye godt og 

jevnt spill. Vi møtte følgende 

lag; Varhaug, Midtbygdens, 

Brodd, Hundvåg, Riska, Ålgård, 

Madla og Forus & Gausel.

7-er laget vant serien og ble 

kretsmester og møtte følgende 

lag: Sviland, Bryne, Sokndal, 

Midtbygdens, Hellvik, Forus & 

Gausel og Kvitsøy. 

Turnering/cup:

Laget har deltatt på to 

turneringer i 2016. Sesongen 

begynte med deltakelse i 

Kvia-serien hvor vi møtte lag 

som Varhaug, SiF, Hundvåg og 

Vardeneset. Dessverre kom vi 

oss ikke til sluttspillet i år. Dana 

cup var årets høydepunkt, hvor 

vi fikk prøvd oss mot meget 

gode lag i 16-års klassen. Det 

var god innsats fra guttene 

og vi kom til sluttspillet hvor vi 

tapte knepent mot Hinna selv 

om vi dominerte spillemessig. 

Sosialt:

Det har vært en flott gjeng 

og god stemning både blant 

spillere og trenere på laget. 

Dana cup ble en veldig positiv 

opplevelse, selv om det ble litt 

lang uke og litt for få kamper. 

Innsatspokal/fair play:

Innsatspokalen for 2016 på 

G16-2 går til Fredrik Dyrkolbotn 

for sin gode innsats, positive 

innstilling og arbeids-iver i 

kamper og på trening gjennom 

flere år. På G16-3 får Magnus 

Bjørnseth pokalen for flott 

stå-på vilje og topp innsats på 

7-er laget gjennom hele året.

Sign: Egil C. Svela
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JENTER 16 ELITE

Bak fra venstre: Tori Solvik Nome, Marthe Dagesta
Seline Bringsjord, Karen Tvedt Johannessen
Foran fra venstre: Oda Bergjord, Sofie Haaland, Ha
Hannah Ånestad Edland
Trenere: Egil Østenstad (hovedtrener), Jon-Eirik H
Lagleder: Lill Erlandsen

Viking Jenter 16 elite ble 

etablert som et nytt lag i 2016, 

sammensatt av 7 spillere født i 

2001 og 11 spillere født i 2000. 

Spillerne kom fra flere forskjel-

lige lag og brukte vinteren på 

å forme laget og etablere en 

felles spille -filosofi.  Sammen-

koblingen gikk fort både på 

det sosiale, teknisk og taktiske 

området. Egil Østenstad som 

hadde trent 2001 modellene 

før, videreførte den teknisk- 

og ballbesittende spillestilen 

fra året før, som 2000 jentene 

adopterte fort.

Jenter 16 elite har stort sett 

hatt fellestreninger med Jenter 

14 elite for at jentene skal bli 

godt kjent med hverandre 

med tanke på at flere av de 

skal spille på samme lag i 2017 

sesongen.

Planen for året har vært å 

utvikle spillere til å bli teknisk 

gode og lære, samt våge å 

spille ball! Det ble tidlig bestemt 

at NM og Danacup skulle 

prioriteres. Dette medførte 

at en ønsket å stille med den 

beste troppen i disse kampene 

til enhver tid. I denne sam-

menhengen har flere J14 

spillere fått prøve seg med stor 

suksess.

For å gi jentene tidlig 

kamptrening meldte vi laget 

på Kvia vinterserien, som laget 

vant. I tillegg kvalifiserte vi oss 

til videre spill i NM ved å slå ut, 

kanskje den største favoritten, 

Haugar tidlig i vår (5-2).

Videre på den sportslige 

fronten fortsatte fremgangen 

med mye bra spill, med enkle 

unntak, ofte knyttet til vår iver 

etter å spille mye ball samt 

angripe og stå høyt. Viking er et 

lag ‘alle’ ønsker å slå, noe som 

har gitt oss en tøff kamparena 

med gode utviklingsmuligheter. 

Danacup ble en god opplevelse 

selv om vi ble utslått i kvartfina-

len på straffekonkurranse mot 

Kaupanger, som tilslutt vant 

Dana Cup over Forus & Gausel. 

Vi sitter igjen med gode fotball 

opplevelser, til tider glitrende 

kamper og kanskje aller 

viktigst, ett sosialt engasjement 

fra foreldre og spillere som 

bygger og sammensveiser 

Viking ytterligere. Takk til 

alle involverte, for kjøring, 

overnatting med jentene, 

heiarop, musikk, humør og trøst 

når det trengtes.

Vi har også deltatt i Adidas 

cup og hadde en flott helg i 

Stavanger hvor vi spilte mot 

Stord og Gneist. Vi tapte 

dessverre mot Randesund rett 

før ferien, men fikk en sjanse 

til mot Voss til å gå videre. 

Voss trakk seg og i neste runde 

skulle vi møte Gneist. Vi valgte 

å trekke oss fra Adidas cup pga. 

stor belastning på spillerne 

(kretssamlinger, landssamling, 

Statoil Talentssamling med 

flere ). Sesongen har også 

vært preget av at Mari Bråstein 

Støve, Marita Bringsjord, Seline 

Bringsjord, Helene Middelthon, 

Hanne S. Jakobsen og Karen T. 

Johannessen har vært ute med 

skader deler av sesongen.

Alle gode lag får av og til en 

liten korreksjon i fremgangen, 

noe også vi fikk. Tidlig høst 

var ikke den beste tiden, og 

vi mistet noen poeng i serien, 

samt tapte i NM mot et lag som 

absolutt burde være mulig å slå. 

Vi kom allikevel sterkt tilbake 

og avsluttet det hele med en 

oppvisning og fint spill i siste 

kamp mot Forus og Gausel. Vi 

Spillere

Tori Solvik Nome

Marthe Dagestad Ragnvaldsen

Marita Bringsjord

Helene Middelthon

Mari Bråstein Støve

Marthine Østenstad

Ella Staveland

Oda Drag-Erlandsen

Seline Bringsjord

Karen Tvedt Johannessen

Oda Bergjord

Sofie Haaland

Hanne Sæthre Jakobsen

Karen Harbo Borge

Kristine Øxnevad Larsen

Wannipa Wisut

Vilde Margrethe Tvedt

Rebekka Galde

Hannah Ånestad Edland
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ad Ragnvaldsen, Marita Bringsjord, Helene Middelthon, Mari Bråstein Støve, Marthine Østenstad, Ella Staveland, Oda Drag-Erlandsen, 

anne Sæthre Jakobsen, Karen Harbo Borge, Kristine Øxnevad Larsen, Wannipa Wisut, Vilde Margrethe Tvedt, Rebekka Galde & 

aaland (fysisk trener) og Liv-Marit Klausen (basis trening)

var gode, men fikk dessverre 

ett selvmål på slutten slik at det 

ble 2-2.

Vi gratulerer F&G med krets-

mesterskap og NM Gull 2016, 

vel vitende om at vi er nære og 

kommer sterkere tilbake neste 

sesong.

I serien endte vi på 3 plass etter 

en solid seier over Eik i siste og 

avgjørende kamp.

Laget har hatt flere spillere 

med på kretssamlinger og 

Marthine og Hanne har spilt 

for J15 kretslaget og Marthine 

har spilt 3 landskamper i 2016 

for Jenter 15 (2 X Sverige og 

England). 

Wannipa har fått Fair Play 

pokalen for Jenter 16 i Viking, 

og Karen T. Johannessen fikk 

årets innsatspokal. Vi gratulerer 

Wannipa og Karen med 

prisene.

Laget har fått tildelt midler 

gjennom Jenter i Fokus og har 

hatt et sosialt arrangement 

per måned (kvelds, quiz kamp, 

rebusløp) samt hatt en kjekk 

overnattingstur til Kristiansand 

med bootcamp på Bystranda.

Sign: Lill Erlandsen
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Generell informasjon:

I januar deltok laget i Nordsjøcup 

i Orrehallen. Dette er en futsal-

turnering og vi hadde trent futsal 

i håndballhallen i Vikinghallen i 

desember og januar. Vi meldte 

på to lag men begge ble slått ut 

etter innledende runder. God 

teknikktrening!

I juli deltok laget i Danacup, klasse 

G15 (Girls 15)

Dette var en flott tur med mye 

god fotball. Resultatmessig gikk 

det ikke helt som vi hadde håpet, 

men det begynte svært bra med 

6-1 seier mot Fortuna Hjørring. 

Deretter ble det et klart tap før 

siste grunnspillskampen som 

ble en veldig spennende og jevn 

affære, men det endte med 1-2 

tap og dermed spill i B-sluttspillet. 

Der ble det tap mot MIL i første 

runde.

Vi var en tynn tropp og hadde 

håpet å få låne spillere fra J16 elite 

men pga skader og tynn tropp 

også der ble det lite hospitering.

Turneringen med mye fotball over 

en kort periode var en veldig god 

oppladning til høstsesongen. 

Sosialt fungerte dette supert og 

jentene hadde det kjekt. 

Det er mange engasjerte foreldre 

til spillergruppen som er med på 

både hjemme- og borte-kamper, 

og det var ikke vanskelig å få 

med nok foreldre til å reise på 

turneringen. 

Vi meldte jentene opp i J16 2. 

divisjon, etter ønske fra J16 Elite. 

Til tross for at de bare var 15 år 

så fungerte det utmerket. Vi fikk 

god hjelp fra J16 elite som blant 

annet lånte oss keeper og noen 

mer eller mindre faste spillere.  

Stor takk til Egil Østenstad & co 

for godt samarbeid. I tillegg fikk 

noen av jentene fra J14 spille med 

oss ved behov.

Oppsummert så har mange av 

jentene hatt en flott utvikling i 

J 16-2

Bak fra venstre: Roar Fosse (lagleder), Siri Fredheim, Kaja Egeli Kristensen, Veslemøy Fosse, Asta Lind Thorarensen, Kaja 
Askeland, Thea Sofie Hagen Eikeland, Mikael Thorarensen (trener). 
Fremme fra venstre: Moa Miranda Cederborg Redford, Mia Medby, Marthe Jørpeland Gausdal, Victoria Fjellheim, Ana 
Beatriz Giske Vatnestrøm, Iben Hjelle, Stine Haavik
Ikke til stede: Kjetil Medby (trener), Wannipa Wisut
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årets sesong. Det er litt dårlig 

oppmøte på treningene og 

med en liten stall har det vært 

vanskelig å få til gode treninger. 

Dette vil bedre seg neste sesong, 

da slår vi laget sammen med 

J14/2 og J14/3. Vi får da en stor 

nok tropp til å melde opp to lag 

i J16, siden det i 2017 ikke finnes 

seriespill i 15-årsklassen. Vi får 

også et større trenerteam, så 

dette lover bra. De fleste jentene 

har gitt tilbakemelding om at de 

ønsker å være med i 2017 også.

Trenere/lagledere:

Trener(e): Mikael Thorarensen og 

Kjetil Medby

Lagleder: Roar Fosse

Treningsopplegg:

Tastaveden kunstgress og Viking-

hallen. To-tre treninger pr uke

Serien:

Laget ble meldt på i Jenter 16 

2.divisjon avd 1.

Vi spilte jevnt med alle lag i 

puljen, spesielt i høstsesongen, og 

endte med 14 poeng. Fire seire, to 

uavgjorte og 10 tap. Avsluttet med 

4-0 seier borte mot Randaberg. 

Målforskjell ble 52-63. Vi hadde 

puljens toppscorer, Ella Staveland, 

med 17mål!

Turnering/cup:

To lag i Nordsjøcup, Orre. (Fut-

salturnering). Begge lag kom sist 

i sin gruppe.

Noen av jentene var med J14/2 i 

Kviaserien.

Et lag i Danacup 2016. Utslått i 

32-delsfinalen i B-sluttspillet.

Sosialt:

Jogging når trening ble avlyst. 

Jentene hadde regi selv.

Tur til Haugesund stadion hvor vi 

så Avaldnes spille 8’dels finale i 

Womens Champions League mot 

Olympic Lyon! Takk til alle som 

bidro for å få dette til!

Innsatspokal/fair play:

Årets innsatspokal/fair play ble 

tildelt Veslemøy Fosse, fordi 

hun har spilt alle kampene og 

har svært sjelden vært borte fra 

trening. Hun har hatt en kjempefin 

utvikling denne sesongen og er 

blitt en kjempegod ressurs i laget. 

Hun har veldig bra holdninger 

både på og utenfor banen.

Sign: Roar Fosse

Plass Lag Kamper V U T Mål V U T Mål V U T Mål Diff Poeng

1 Vigrestad 1  16 7  0  1 27 - 12 5 2 1 39 - 15 12 2 2 66 - 27 39 38

2 Vardeneset 1  16 6  1  1 42 - 14 5 1 2 26 - 13 11 2 3 68 - 27 41 35

3 Finnøy 1  16 6  0  2 25 - 12 4 1 3 27 - 19 10 1 5  52 - 31 21 31

4 Sandnes Ulf 2  16 5  1  2 24 - 17 4 0 4 18 - 15 9 1 6 42 - 32 10 28

5 Tonstad 1  16 3  3  2 16 - 12 5 1 2 16 - 15 8 4 4 32 - 27 5 28

6 Randaberg 1  16 4  0  4 19 - 22 2 1 5 16 - 24 6 1 9 35 - 46 -11 19

7 Viking 2  16 2  2  4 25 - 32 2 0 6 27 - 31 4 2 10 52 - 63    -11 14

8 Orre 1  16 3  0  5 17 - 24 1 1 6 17 - 27 4 1 11 34 - 51  -17 13

9 Buøy 1  16 0  0  8 3 - 45 1 0 7 4 - 39 1 0 15  7 - 84 -77 3

HJEMME BORTE TOTAL POENG

Jenter 16 2. divisjon avd. 1

Spillere

Siri Fredheim

Kaja Egeli Kristensen

Veslemøy Fosse

Asta Lind Thorarensen

Kaja Askeland

Thea Sofie Hagen Eikeland

Moa Miranda Cederborg Redford

Mia Medby

Marthe Jørpeland Gausdal

Victoria Fjellheim

Ana Beatriz Giske Vatnestrøm

Iben Hjelle

Stine Haavik

Wannipa Wisut
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G 15 ELITE
Laget har hatt en god sesong, 

med gode resultater i både serie 

og turneringer. Seier 3-2 mot 

Stabæk i finalen i nasjonal eli-

teturnering i Stavanger i mars, 

og finaletap 2-3 for Feyenoord 

i Audi Stabæk Cup var blant 

de sportslige høydepunkte-

ne. Sesongen har gitt spillerne 

mange gode opplevelser både 

på og utenfor banen. Laget spiller 

til tider flott og underholdende 

fotball med mye ballbesittelse, 

og resultatene fra turneringer 

viser at laget hevder seg godt 

mot nasjonal og internasjonal 

motstand.  

Rundt laget er det en god gruppe 

med aktive foresatte. Det er godt 

oppmøte på både kamper og 

turneringer.

Laget har i 2016 sesongen  bestått 

av 17 spillere. 5 nye spillere har 

kommet til i år.

I forbindelse med eliteturnerin-

ger har Harald Tangen Nilsen, 

Adrian Bergersen (Ålgård), 

Hans Jacob Larsen Nesheim 

(Vard Haugesund), Aleksander 

Idsø, Andreas Hanasand og 

Jens Jonassen (Bogafjell), 

Einar Iversen (Stord), Sebastian 

Hammer Larsen (Vardeneset)

vært hospitanter. 

I tillegg har Viking-2002 spillerne 

Brage Iversen Hopsdal, Heine 

Larsen og Sebastian Sørli 

Henriksen spilt seriekamper for 

oss. 

Årets toppscorer i serie og 

turneringer ble Ivar Øydvin med 

25 mål fulgt av Kevin Gebretnsae 

med 14 scoringer. 

Ivar Øydvin, Trym Ur, Sander 

Immerstein, Mikkel Kvinnesland, 

Elias Dale, Kevin Gebretnsae, 

Jonas Halsne og Henrik Heggheim 

har deltatt på samlinger og 

kamper i regi av Rogaland Fot-

ballkrets.

Trym Ur, Sander Immerstein  og 

Henrik Heggheim har blitt tatt 

ut til Statoil Talentleir, og Trym 

Ur og Henrik Heggheim til NFFs 

landsdelssamlinger.

Trenere/lagledere:

Trener: Øystein Sjo og Bård 

Finnesand.

Oppmann: Jone Heggheim

Treningsopplegg:

Laget har hatt 5-6 treninger i 

uken, hovedsakelig på Vestbanen, 

men også Lassa og Stavanger 

stadion har blitt brukt.

Serien:  Vi har i år spilt en årsklasse 

opp: G16 Eliteserie i Rogaland. 

Spillet vårt har vært preget av 

høy ballbesittelse, hvor vi i de 

fleste kamper dominerer spillet, 

vi scorer mest mål og slipper inn 

færrest. Hjemmekampene spilte 

vi på Vestbanen. Sesongen endte 

med 15 seire 4 uavgjort og 3 tap. 

Målforskjell 86-27. Til slutt ble 

det en 2.plass. Kamparenaen 

har vært tilfredsstillende, men 

det kunne med fordel vært mer 

internasjonal matching og turne-

ringsspill. Under sesongen har 3 

av spillerne fått erfaring fra G16 

Nasjonal serie, og enkelte har 

også fått prøve seg for Vikings 

juniorlag.

Turneringer:

1. plass: Nasjonal Elite-

   turneringer Stavanger.

5. plass: Nasjonal Elite-

    turneringer Oslo.

2. plass: Audi Stabæk Cup.

I sum tilbakelegger vi nok en 

god sesong preget med mye 

engasjement, aktivitet og læring. 

Vi er stolte over oppnådde 

resultater. Stor takk til trenerne 

Øystein Sjo og Bård Finnesand.

Sign: Jone Heggheim

Spillere

Mikkel Kvinnesland

Bjørn Dirdal

Eirik Aaberge

Ådne Bjelland (ny fra Vaulen)

Tungan Honore (ny fra Austrått)

Sander Immerstein (ny fra Hundvåg)

Trym Ur (ny fra Midtbygden)

Ivar Øydvin (ny fra Midtbygden) 

Elias Dale

Kevin Gebretnsae

Kasper A. Gade

Nils Vallotto

Kristian Knarvik

Viktor Gabrielsen

Jonas Halsne

Sindre Garder 

Henrik Heggheim

Bakre rekke:
Trener Øystein Sjo, Sander Immerstein, Elias Dale, Eirik Aaberge, Mikel 
Kvinnesland, Tungan Honore, Ivar Øidvin, Kevin Gebretnsae og trener Bård 
Finnesand
Fremre rekke: Nils Vallotto, Bjørn Dirdal, Kristian Andre Knarvik, Trym Sølvberg 
Ur, Jonas Halsne, Henrik Heggheim, Viktor Gabrielsen
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Generell informasjon:

Laget hadde i 2016 som mål å 

oppnå sportslig utvikling, null 

frafall og ha det gøy og sosialt 

som gruppe. I løpet av året er 

laget styrket med 5-6 nye spillere 

fra sentrumsnære bydeler. Nye 

spillere har glidd godt inn i spil-

lergruppen og bidrar sportslig 

på banen. I enkelte kamper har 

spillere fra Viking 15 Elite deltatt 

i kamper.  Takk for innsatsen til 

Viktor Gabrielsen, Sindre Garder, 

Bjørn Dirdal, Keven Gerensa og 

Kasper Gade. 

Sportslig startet året med 

deltagelse i vinterserien, den 

såkalte Kvia serien. Laget gjorde 

en god figur med 3. plass etter tap 

mot Vidar 15 elite i semifinalen. 

I seriespillet spilte vi 1. divisjon 

og vant hele divisjonen! Vel og 

merke fikk Forus&Gausel 15-1 

like mange poeng, mens vårt lag 

hadde målforskjellen på vår side. 

I tillegg samarbeidet 15-2 og 15-3 

om et lag i 2. divisjon, som også 

hevder seg i toppen av tabellen. 

Samarbeidet lagene og lederne 

mellom har fungert bra,

og har medført at vi har kunnet 

tilby spillerne på begge lag mye 

kamptid i to divisjoner med ulikt 

ferdighetsnivå. Spillerne har satt 

pris på denne ordningen. 

Trenerne satset ifjor på å etablere 

en offensiv spillestil med ballbe-

sittelse og mer spesialisering av 

posisjoner på banen. Dette har 

gitt uttelling i år i form av gode 

resultater. 

Vi er i slutten av sesongen en stor 

gruppe med 22 spillere. 

Siste turneringen i sesongen var 

i Barcelona 27-31. oktober der 

laget målte krefter med 10 inter-

nasjonale lag. Vi tapte knebet 

semifinalen mot Vallentuna, men 

vant bronsefinalen mot finske IIF.

Lagledelsen har jobbet for å ha 

god informasjon til spillere og 

foreldre, inngå sponsoravtaler 

samt å sikre en god ramme for 

spillerne både på trening og 

kamp. 

Laget hadde Dick&Daisy, 

Nordialog, Visco, Odinfond, Tieto 

og Santander som sponsorer for 

sesongen. 

Treningsopplegg:

Trening 3 dager pr uke har 

foregått på Vestbanen og Viking-

hallen. En av treningene har vært 

kondisjon og styrke. Yo-yo testen 

har vært gjennomført 1gang med 

sterk fremgang for alle spillere.  

Det er gjennomført treningskam-

per i løpet av sesongen.

Laget har en positiv foreldregrup-

pe. En stor takk til trenerne som 

uke etter uke forbereder og gjen-

nomfører trening og kamp. Vi er 

takknemlige for dette, og håper 

på en ny spennende sesong i 2017. 

G 15-2

Nede fra venstre: Ole Roth, Markus Kramper, Henrik Hartvigsen, Kasper Gade, Elias Thingbø, Jakob Hagemann, Anders 
Thingbø (oppmann). 
Midten fra venstre: Jakob Høyer, Torger Kommedal, Oliver M Stray, Karton F Nilsen, Martin Enoksen, Herman Pedersen, 
Håvard Løvdal,
Oppe fra venstre: Sverre Gloppen (trener), Roald Kommedal (hovedtrener), Sebastian Paulsen, Aksel Wendelborg, Sindre 
Garder, Aleksander Maaseide, Jakob Kallevig, Jonathan Sirevåg, Tobias Gloppen, Karton Nilsen (trener)
Ikke tilstede på bildet: Thomas Tjensvold og Bendik Kettle 

Spillere

Ole Roth

Markus Kramper

Henrik Hartvigsen

Kasper Gade

Elias Thingbø

Jakob Hagemann

Jakob Høyer

Torger Kommedal

Oliver M Stray

Karton F Nilsen

Martin Enoksen

Herman Pedersen

Håvard Løvdal

Sebastian Paulsen

Aksel Wendelborg

Sindre Garder

Aleksander Maaseide

Jakob Kallevig

Jonathan Sirevåg

Tobias Gloppen

Sign: Anders Tingbø  
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G 14-1
Totalt 48 kamper. 17 seriekamper. 

31 treningskamper og turnerings-

kamper. 25 seirer, 6 uavgjort, 17 

tap. Målforskjell: 106-68.

Trener: Gaute Schei

Oppmann: Eirik Egeskog

Oppmannsassistent: Carl Gunnar 

Gundersen

 

Nye spillere: Oskar Moe og Heine 

Larsen (Jarl), Brage Iversen 

Hopsdal (Vardeneset), Bård 

Brandeggen (Finnøy).

Hospitanter: Lars Erik Sødal, 

Tormod Ulfeng og Jesper 

Moksnes (Hinna), Paal Vistnes, 

Markus Bø, Adrian Wasbø 

(Randaberg), Thanh Min Nguyen 

og Gøran Wigestrand (Ganddal), 

Kasper Markussen og Anders 

Hiim, (Bogafjell), Sondre Svanes 

Strand, (Vidar), Oskar Bore, 

(Midtbygden IL), Steffen Bolme 

(Klebe).

Kretslagskamper 2002: Sebastian 

Sørlie Henriksen, Brage Iversen 

Hopsdal, Markus Pollen, Bård 

Brandeggen.

Kretslagskamper 2003: Simen 

Kvia Egeskog, Sondre Auklend, 

Phillip Granfelt, Erik Dalaker.

Generelt:

Seks treninger i uken, derav fem 

fotballøkter og en ren fysisk økt 

i gjennomsnitt for sesongen. Høy 

kvalitet på treningene. Mye hel-

getrening for å få tilgang på gode 

baner. Varierende fra én hospitant 

til seks-sju på treningene, øker 

kvaliteten ytterligere. Hovedtre-

ners systematikk på videoana-

lyse har tatt spillerne flere hakk 

videre i fotballforståelsen. Fin 

gjeng med utrolig godt samhold 

mellom guttene. Garderobekultur 

for første gang har også bidratt 

positivt. Økonomisk utfordring 

på grunn av fem store utenbys 

turneringer, men solid dugnads-

innsats gjennom hele sesongen av 

spillere og foreldre muliggjorde 

satsingen.

Treningskamper:

Prioriterte trening i hele januar 

for å få et best mulig grunnlag. 

Ønsket flere treningskamper enn 

de tre som ble gjennomført, men 

vanskelig værforhold førte til to 

avlysninger mot Vard Haugesund.  

Laget spilte fire treningskamper 

før turneringene startet. Seier 5-1 

over Brann, 1-1 mot Bryne, tap 2-5 

for Team FKH og 0-3 for Sandnes 

Talent. Som resultatene viste, 

varierte det fra en glimrende 

kamp mot Brann, brukbart mot 

rivalen Bryne og svakt borte mot 

Team FKH, der mye sykdom rett 

før kampstart reduserte troppen 

til 11 spillere.

Turneringer:

Utrolig stigning gjennom året. 

Tøff start i Skien, og sterk 

motstand i Audi cup, der laget 

blant annet fikk røynt seg mot 

PSV Eindhoven og Brommapoj-

karna, men ble nummer fem etter 

straffesparkseier mot Bromma-

pojkarna i plasseringskampen. 

Lang turnering i Trondheim i juli 

og røff start, men laget spilte 

seg opp og vant de siste to. Mye 

endret seg fra august av, og G14 

spilte seg fram til semifinalen i 

eliteturneringen Ove Helgesen 

Trophy. Spennende, og knallhard 

motstand i sterke Fulham, og vi 

endte på 4. plass etter tap for

kamp i bronsefinalen. Solid 

avslutning på nasjonalt tiltak i 

Lillestrøm i høst og 2. plass i vår 

pulje.

Nasjonalt tiltak, Skien 19.-21. mars: 

Viking-Brann 1-3, Viking-Bodø/

Glimt 2-0, Telemark kretslag-

Viking 3-1, Viking-Strømsgodset 

2-3. Totalt: 4 kamper, 1 seier, 3 

tap. Målforskjell: 6-7.

Audi cup, Stabæk, 17.-19. juni: 

Viking-PSV Eindhoven 1-6. Viking-

Brommapojkarna 2-1. 

Spillere

Nicolai Walvik Gundersen

Sebastian Sørlie Henriksen

Jakob Kalvatn

Markus Pollen

Kevin Pereira

Karl Ludvig Bringsjord

Sondre Auklend

Simen Kvia-Egeskog 

Phillip Granfelt

Bård Brandeggen

Brage Iversen Hopsdal

Oskar Moe

Heine Larsen

Einar Gisli Gunnlaugsson

Erik Dalaker

Ali Memed

mmotststsstatatanndd i steteerkrkrkr ee e FuFuFF lhlhamm, oogogog vvii

ennene dtddttee på 444. lplasasasss s etteterr tatapp foforr

Bak fra venstre: Kevin Pereira, Oskar Moe, Nils Val
Oskar Bore, Markus Bø, Lars Erik Sødal, Karl Ludvig
Foran fra venstre: Anders Hiim, Bård Brandeggen, 
Bolme, Sondre Auklend, Simen Kvia-Egeskog, Phill
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Viking-Tromsø 1-0. Viking-Stabæk 

1-3. Viking-Brommapojkarna 1-1 

(4-3 etter straffekonk). Totalt: 5 

kamper, 3 seirer, 2 tap. Målfor-

skjell 6-11. 

Nasjonalt tiltak, Trondheim, 4.-8. 

juli: Viking-Stabæk 1-2, Viking-

Sogndal 1-4, Viking-Tromsø 1-3, 

Viking-Aalesund 1-0, Viking-Ro-

senborg 3-3, Viking-Bodø/Glimt 

3-1, Viking-Rosenborg 1-1, Viking-

Aalesund 1-0. Totalt: 7 kamper, 3 

seirer, 1 uavgjort, 3 tap. Målfor-

skjell: 11-14.

Ove Helgesen Trophy, Fyllings-

dalen, 11.-13. august: Viking-KFUM 

Oslo 3-0, Viking Team Sunnhord-

land 1-0. Viking-Hinna 2-1. Viking-

Follo 0-1, Viking-Fulham 0-4, Vi-

king-Brann 1-4. Totalt: 6 kamper. 

3 seirer, 3 tap. Målforskjell: 7-11.

Nasjonalt tiltak, Lillestrøm, 8.-9. 

oktober: Viking-Aalesund 2-0. 

Viking-Sandefjord 1-0. Viking-

Sogndal 0-1. Viking-Vålerenga 

1-1. Totalt: 4 kamper, 2 seirer, 1 

uavgjort, 1 tap. Målforskjell: 4-2.

Serien:

Vårsesongen: 9 kamper, 5 seirer, 

2 uavgjorte, 2 tap, 38-7 i målfor-

skjell. Nummer fire bak Egersund, 

Hinna, Bryne.

Høstsesongen: 8 kamper, 6 seirer, 

1 uavgjort, 1 tap, 26-6 i målfor-

skjell. Nummer to bak Hinna.

Svak vårsesong, meget sterk høst. 

Tynn spillerstall og måtte låne 

spillere fra 03 for å kunne stille full 

tropp enkelte kamper. Meget bra 

stigning i løpet av sesongen. Alle 

spillerne fikk bra med spilletid, og 

alle har fått vise seg fram.

Sign:  Carl Gunnar Gundersen

lotto, Einar Gisli Gunnlaugsson, Dreni Morina, Sebastian Sørlie Henriksen, Heine Larsen, 
g Bringsjord.
Markus Pollen, Brage Iversen Hopsdal, Jakob Kalvatn, Nicolai Walvik Gundersen, Steffen 
ip Granfelt, Paal Vistnes.
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G 14-2 OG 3
Generell informasjon:

Vår første sesong med 11-er fotball 

har vært en god sesong med fin 

utvikling av ferdigheter, spillefor-

ståelse og det sosiale. Før forrige 

sesong ble hele 2002 kullet slått 

sammen til en treningsgruppe for 

at alle skulle bli godt kjent, og denne 

sesongen har vi delt gruppa i to lag à 

15-18 spillere med en viss dynamikk, 

så flere har fått prøve seg på forskjel-

lige nivå i serien.

Spillere:

Gruppen som har dannet G14 bredde 

har bestått av totalt 41 gutter hoved-

sakelig fra Eiganes, Våland, Kampen 

og Tasta.

Anders Rødland, Christian Øgreid, 

Ask Lootz, Gustas Kaubrys, Petter 

Grønning, Anders Østbø Stræte, 

Fredrik Bertheussen, Frikk Hana, Filip 

Husebø og Fredrik Husebø har sluttet 

i løpet av sesongen.

Trenere/lagledere:

Henning Schutz, trener, Mikkel 

Fjeldheim, trener, Arne Nordhagen, 

trener, Hilde Jonsbråten, oppmann

Stig Hauso, oppmann

Treningsopplegg:

Vi har hatt 3 treninger i uka på 

Vestbanen, Lassa og i Vikinghallen. 

Treningsoppmøtet har ligget stabilt 

på 28-30 gutter.  Det har vært fokus 

på spilleforståelse, pasningskvali-

tet og spillsituasjoner. Vi har også 

fokusert på plassering og bevegelse 

samt på guttenes eget ansvar på 

banen og de blir stadig konfrontert 

med valgene de foretar. 

Serien:

Vi hadde to lag i serien, ett på nivå 

2, og ett på nivå 3. Gruppen som 

har dannet 14-3 har spilt på nivå 2. 

Guttene har gjennomgående levert 

på et høyt nivå og endte til slutt på 

annenplass i serien. 

Gruppen som har dannet 14-4 har 

spilt på nivå 3. Laget har levert på 

et noe varierende nivå, alt fra under-

prestering i vårsesongen til meget 

bra i høstsesongen. Dette medførte 

til slutt til en tredjeplass i serien.

Turnering/cup:

G14 bredde stilte med 2 lag i 

BroddCup og DanaCup. En meget 

positiv opplevelse både sosialt og 

sportslig med seier over Hinna i 

finalen i BroddCup som høydepunkt.

Målscorere:

Årets toppscorere ble Jason Ojong 

Arrey (19), Ulrik Svendsen Tørneng 

(16), Kasper S. Kvalvåg (16) og Dan 

Reidar Hauso (15)

Flest kamper:

De tre med flest kamper er Oliver 

Andreas Spencer (33), Edvard Ree 

(32) og Emil Fjeldheim (32)

Sosialt:

Målet er fortsatt å ha med så mange 

som mulig lengst mulig, og vi har 

derfor fokusert på trivsel. Ettersom 

treningsgruppen er relativt stor tar 

det litt tid å bli en sammensveiset 

gjeng, men etter en full sesong med 

både sportslig opptur og sosiale 

begivenheter er vi der vi ønsker å 

være. I løpet av sesongen har vi i 

tillegg treninger, kamper og cuper 

hatt sosiale kvelder på Vikinghuset

Innsatspokal/fair play:

Årets innsatspokal/fair play ble tildelt 

Emil Fjeldheim (14-3) og Tommy 

Lanzcy (14-4). Begge guttene har hatt 

topp treningsoppmøte, er positive 

bidragsytere på det sosiale plan og 

har hatt god sportslig framgang i 

løpet av 2016 sesongen.

Spillere

Wilhelm Grindland Gustafsson

Oscar Trettenes Nordhagen

Edvard Ree

Jesper Ellingsen Schutz

Vetle Nagell Fjelde

Emil Fjeldheim

Martin Jonsbråten

Lars Hagir Kvindesland

Mads Lerstøl

Jason Ojong Arrey

Torbjørn Osmundsen Wesche

Ørjan Leite

Oliver Andreas Spencer

Aro Gharib

Ulrik Svendsen Tørneng

Andreas Vestbøstad

William Bærheim

Peter Hembre

Leo G. Aanensen

Dan Reidar Hauso

Rodi Riskedal Bal

Ib Sæbø

Elias Lillesund Handeland

Tommy Lanzcy

Ruben Haaland

Haakon Huglen

Christian Bright

Kasper S. Kvalvåg

Magnus Hofsli-Aune

Eskil Klungsøyr

Jakob Kalvatn

G14 bredde som vinnere av BroddCup 2016.  Første rekke fra venstre; Martin Jonsbråten, Lars 

Hagir Kvindesland, Oliver Andreas Spencer, Ulrik Svendsen Tørneng, Aro Gharib og Christian 

Bright. Bak fra venstre; Vetle Nagell Fjelde, Edvard Ree, Emil Fjeldheim, Ruben Haaland, Oscar 

Trettenes Nordhagen, Jason Ojong Arrey, og Jesper Ellingsen Schutz
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J14-1
Generell informasjon:

2016 sesongen til J14-1 ble en 

sportslig suksess. Kvia Vinterserie 

var første turneringen jentene 

deltok i, og Vardeneset ble slått 

med gode sifre. Turneringen deretter 

var Adidas Cup (uoffisielt NM) og 

kursen til finalen var strukket ut. 

Det var kun Forus og Gausel jentene 

som skulle beseires for videre tur 

til semifinale på Østlandet. Det ble 

dessverre tap mot FGI. Med et tap i 

serien så vant jentene 1 divisjon, og 

Haugar ble nok en gang besieriet 

i KM finalen. Rosinen i pølsen var 

Dana Cup. Her møtte jentene god 

motstand og i semifinalen møte de 

AIK - akademi lag fra Stockholm som 

nylig hadde vunnet Gothia Cup, SM 

i Sverige samt feiet all motstand 

av banen i Dana Cup. AIK var den 

tøffeste motstanderen jentene hadde 

i 2016 sesongen, men kampen endte 

uavgjort og jentene vant på straf-

fespark konkurranse. Da var siste 

hinder igjen, Svartinge i finalen og 

Viking J14-1 ble første Viking lag som 

vinner Dana Cup. 

Laget var en god miks 2002 og 2003 

modeller samt en spiller fra 2004. 

Mange 2002 modeller spilte opp to år 

(J16) hvor de også fikk prøvd seg i NM 

J16 kvalifisering. Viking J14 har også 

vært godt representert på Rogaland 

kretslag og fire spillere har vært på 

landsdelsamlinger i regi av Norges 

Fotballforbund.

Laget består av to meget gode 

trenere, Helge Aune og Ulf Karlsen. 

De skal ha all honnør for det 

grunnlaget de har lagt for jentene 

i 2016 sesongen - nå kan 2017 bare 

komme.

Trenere:   

Helge Aune og Ulf Karlsen

Lagleder:   

Bengt Georgsen

Treningsopplegg:

Laget har trent tre ganger pr uke 

med laget, en fysisk økt sammen 

med J16, Team Viking på fredagene 

og de fleste har hatt kretssamling på 

søndagene.

Målscorere - laget scoret totalt 210 

mål:

Flest kamper (fra13 år)  

Med en liten tropp så har "alle" spilt 

hver kamp når de har vært skadefrie.

 

Sosialt:

Foreldrene har hatt en "get together 

party", samt foreldrene rundt laget 

har vært villige til å stille opp og 

laget diverse arrangementer som 

grillet pølser etter kamper, sosial tur 

til Haugesund, siste torsdag kvelds i 

Vikinghuset og i tillegg kommer Dana 

Cup samt feiring av KM. 

Innsatspokal/fair play:

Årets innsatspokal/fair play ble tildelt 

Helene Broch for sin innsats, trenings-

vilje og har aldri gitt seg når hun har 

fått motbør.

Sign: Bengt Georgsen

Spillere Mål

Kaja Karlsen 65

Gina Ødegård 49

Rebekka Røsok Reinsnes 21

Første rekke fra venstre:

Bengt Georgsen, Smilla Valotto, Ingeborg Lye Skretting, Une Hebnes Georgsen, Gina Ødegård 

og Irene Dirdal

Andre rekke fra venstre:

Ulf Karlsen, Ina Kirkaune Sivertsen, Ingrid Stokke Holmboe, Rebekka Røsok Reinsnes, Mona 

Middelthon og Helge Aune

Tredje rekke fra venstre:

Leslie Nziza, Helene Broch, Mille Aune, Vilde Johansen Nilsen og Kaja Karlsen

Spillere År Posisjon

Une Hebnes Georgsen 2002 Keeper

Ingrid Stokke Holmboe 2002 Forsvar

Vilde Johansen Nilsen 2002 Forsvar

Helene Broch 2002 Forsvar

Leslie Nziza 2002 Forsvar

Mona Middelthon 2003 Forsvar

Nathalie Jørgensen
(sluttet i april)

2003 Forsvar

Mille Aune 2002 Midtbane 
og kaptein

Irene Dirdal 2003 Midtbane

Ina Kirkaune Sivertsen 2002 Midtbane

Smilla Valotto 2004 Midtbane

Kaja Karlsen 2002 Angrep

Gina Ødegaard 2002 Angrep

Rebekka R. Reinsnes
(sluttet i august) 

2002 Angrep

Ingeborg Lye Skretting 2003 Angrep
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1. rekke fra venstre: Maren Eskeland, Ellen Lund Hetland, Emma Lola Ihle Tovan, Marthe Osmundsen Wesche og Ingrid S. Nerland.

2. rekke fra venstre: Lagleder May-Britt S. Nerland, trener Morten Eskeland, Julia Thompson Clausen, Liva Wathne Skjeggestad, Hanna Kristensen, 

Sara Sofie Knudsen og trener Cornelius Middelthon.

3. rekke fra venstre:  Astrid Emilsen Kristiansen, Helene Bakken Middelthon, Hedda Nag, Heidi Henriksen og Fridrika Sigurddottir. 

J 14-2
Generell informasjon: 

Viking Jenter 14 bredde består 

totalt av 28 spillere. Lag 2 spiller i 

1.divisjon. Lagene er delt inn etter 

ferdigheter,  og vi har flere jenter 

som spiller på begge lag.  

Lag 2 består av 14 spillere. I løpet 

av sesongen har en spiller sluttet 

og en spiller gått tilbake til sitt 

opprinnelige lag, J13.  

Utvikling / sportslig: 

Vi har gjennom sesongen hatt 

felles treninger (lag 2 og 3), og 

vi har differensiert på treningene 

der hele gruppen har hatt felles 

oppvarming / tekniske øvelser, 

og deretter differensiert på spil-

leøktene/ resten av treningen. 

I årets sesong har begge lag 

hatt styrketrening med Steinar 

Kristiansen hver torsdag i Vi-

kinghallen, noe som har vært 

både svært populært og veldig 

verdifullt. Lag 2 har også hatt en 

del ekstra treninger i forbindelse 

med helg med god kvalitet og 

godt oppmøte. 

Treningsforholdene oppleves som 

gode og vi har gjennom sesongen 

opplevd stigendekvalitet på 

treningene. 

Vi er avhengig av fortsatt høy 

kvalitet på treningene, og 

forventer at treningene blir enda 

bedre i sesongen 2017. Dette 

er avhengig av at jentene er 

godt forberedt og fokusert, at 

treningen er grundig planlagt og 

at forholdene er gode.    

Vi har mistet to spillere i høst, 

men det har samtidig kommet 

nye jenter inn i gruppen. Trener-

teamet og lagledere består totalt 

for hele gruppen av 4 trenere og 

3 lagledere og har fungert svært 

godt sammen. I tillegg har Steinar 

bidratt hver torsdag i Vikinghal-

len.

Sportslig sett har lag 2 hatt 

en god, men krevende, sesong 

med tøff motstand i 1. divisjon. 

Samtidig ser vi en positiv 

utvikling gjennom hele året med 

gode resultater og opplevelser 

både i Kvia -serien, Dana Cup 

og Haugesund Sparebank Cup. 

Flere av seriekampene har også 

vært jevne, og vi ser at vi er på 

noenlunde samme nivå som tre 

av de øvrige lagene i divisjonen.

Kampene i turneringene har

vist at vi er bedre enn lagene i

divisjonen under oss.

Generelt har jentene gjennom 

sesongen vist en enorm vilje og 

innsats. Flere spillere har hatt en 

positiv utvikling, og har prestert 

på et jevnt og godt nivå. Vi har 

møtt bedre motstand i serien i år, 

og vi har vært det eneste 2-laget 

i 1. divisjon i Rogaland. Året har 

vist at vi har blitt tøffere og yter 

bedre motstand. Målet for neste 

år må være å utvikle et bedre spill, 

samt at vi blir bedre til å prestere i 

et høyere tempo enn hva vi evner 

i dag. Vi må også bli langt bedre 

foran begge mål, og dødballer 

er et område vi må jobbe mer 

med i vinter. 

Vi har en fin gruppe spillere og 

er et godt sammensveiset lag. 

Jentene er flinke til å støtte opp 

om hverandre både sportslig og 

sosialt, og vi har lånt spillere fra 

lag 1 og fra lag 3 som har glidd 

fint inn i laget. 

Trenere/lagledere: 

Trenere: Cornelius Middelthon og 

Morten Eskeland

Lagleder: May-Britt S. Nerland

I tillegg har Dag Bjarne Hetland 

ansvar for cup og dugnad for 

begge lag.  Vi har  også hatt et 

samarbeid med Viking Jenter 

14-1 der vi i vår hadde noen felles 

treninger på Tastaveden. Vi har 

lånt spillere fra lag 3 og lag 1 til 

seriekamper, og i sommer lånte vi 

spillere fra J16-2 og J13-2 i Dana 

Cup. Enkelte av J16-2 spillerne 

deltok også på et par av kampene 

i Kvia-serien. 
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Spillere

Maren Eskeland

Ellen Lund Hetland

Emma Lola Ihle Tovan

Marthe Osmundsen Wesche 

Ingrid S. Nerland

Julia Thompson Clausen

Liva Wathne Skjeggestad

Hanna Kristensen

Sara Sofie Knudsen 

Astrid Emilsen Kristiansen

Helene Bakken Middelthon

Hedda Nag

Heidi Henriksen

Fridrika Sigurddottir

Treningsopplegg: 

Vi har også denne sesongen 

hatt flotte treningsforhold på 

Tastaveden, Lassa og i Viking-

hallen. Vi har hatt tre til fire 

treninger pr. uke når det ikke har 

vært kamp, og to til tre treninger 

pluss kamp i kampsesongen - dvs 

fire aktiviteter i snitt de fleste 

ukene. Nytt av året er at Steinar 

Kristiansen har hatt styrketre-

ning med jentene en gang per 

uke. Dette har vært både nyttig 

og populært. Lag 2 og 3 trener 

sammen. 

Serien: 

Viking Jenter 14-2 spiller 11’er 

fotball i 1. divisjon, avdeling 01. 

Vi har spilt totalt 16 seriekamper i 

løpet av sesongen. Vi har vunnet 

3 kamper, spilt 2 uavgjort og 

tapt 11 kamper. Det ble 8.plass 

på tabellen av totalt 9 lag i vår 

pulje. Selv om vi har noen færre 

poeng enn i fjor, så ser vi at vi er 

tett på en 6. plass, og vi har i år 

møtt bedre motstand der særlig 

de beste lagene er forsterket /

blitt enda bedre. I årets serie 

er to av lagene nye, Viking 1 og 

Egersund, og disse erstatter to 

lag som var svakere, Sandved og 

Havdur. Serien er dermed av en 

høyere kvalitet i år.

Turnering/cup: 

Vi startet med en treningskamp 

mot Vidar i januar. Deretter deltok 

vi i Kvia-serien der vi kom på 2. 

plass i puljen etter 4 seire og 1 

tap. Det betydde semifinale i B-

sluttspillet der vi vant 3-1 over 

Midtbygdens. I finalen ble det tap 

mot Forus/Gausel i en jevn kamp. 

Dana Cup ble en positiv 

opplevelse. Vi møtte gode lag inn-

ledningsvis, og tapte de tre første 

kampene mot Grøtte fra Island, 

Clausenengen og Skedsmo. Så 

begynte B-sluttspillet, og da slo 

vi henholdsvis Molde, Hinna og 

Røa - alle kampene på en og 

samme dag! Dessverre ble det 

tap 2-3 i en jevn kvartfinale, men 

vi fikk totalt 7 kamper og viktig 

erfaring. Jentene imponerte 

voldsomt ved å reise seg etter 

tøffe kamper, tap og skader i de 

første tre kampene, og vi gleder 

oss til neste år. I tillegg til gode 

opplevelser sportslig så ble det 

også mye kjekt sosialt med blant 

annet tur til Fårup Sommerland.

I Haugesund i slutten av oktober 

ble det en kjempefin avslutning 

på sesongen da vi vant 2 - 1 over 

Etne i finalen i B-sluttspillet og 

omsider fikk en finaleseier. Totalt 

sett spilte vi 5 kamper der vi vant 

3, tapte en og spilte en uavgjort.

Vi har også spilt treningskamp 

på Lassa mot Haugar 2 der vi 

avsluttet med felles lunsj. Planen 

er at vi tar turen til Haugesund 

litt utpå våren for ny kamp mot 

Haugar 2. 

Sosialt: 

Vi i trenerteamet synes det 

sosiale er viktig for å beholde 

jentene på laget nå som de blir 

eldre.

To ganger i løpet av sesongen 

har vi hatt foreldrekamper med 

påfølgende foreldremøte. En på 

våren og en på høsten. I tillegg 

har vi også hatt kveldsmat etter 

trening tre ganger i løpet av året. 

Flere av foreldrene har vært flinke 

til å stille opp på dugnad og som 

tilskuer i forbindelse med kamper, 

og mange foreldre deltok i Dana 

Cup, noe som er avgjørende for 

å kunne reise. 

I juni hadde vi avslutning før som-

merferien og spilte fotballgolf. Vi 

skal også ha en sesongavslutning 

for jentene i desember . 

Det er veldig godt miljø i gruppa 

og på tvers av lagene. 

Innsatspokal: 

Årets innsatspokal ble tildelt 

Ellen Lund Hetland. Ellen har vist 

svært god innsats og vilje i alle 

kamper. Hun er treningsvillig 

og er en av de som har vært på 

flest treninger. Ellen har i årets 

sesong måttet spille en del i en 

posisjon på midtbanen som er 

ny for henne, noe hun har taklet 

veldig bra. Hun er alltid positiv, 

aldri skadet, og klager aldri på 

noe som helst. Ellen er derfor en 

god representant for laget og 

årets vinner av innsatspokalen. 

Annet:

Vi har i også i år hatt foreldre 

som kampverter på våre hjemme-

kamper med servering av kaffe 

til våre motstandere. Dette har 

vi fått veldig gode tilbakemel-

dinger på. 

Viking J2002 har også en lukket 

facebook gruppe for foreldre 

og spillerne hvor vi informerer 

om ukens program, deler bilder 

og oppdateringer fra kamper/ 

turneringer.

Sign: May-Britt S. Nerland
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J 14-3

Fra venstre bak: Helene Middelthon (lag 2), Ingrid Regine Bull, Lena Guldbrandsen Bø, Johanna Vik Askeland, Eva Björt Eiriksdottir, Cecilia Selvigvåg Klem

Ellen Lund Hetland (lag 2), Lise Strand, Hanna Kristiensen (lag 2), Selma Helen Buchanan, Leah Næss Frafjord og Stine Victoria Røe.

Foran: Live Bore Svela,og  Jessica Eriksen. Ikke tilstede: Pia Risa Slaatelid og Julie Louisa Akerø-Stueland var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Generell informasjon: 

Viking Jenter 14 bredde består 

totalt av 28 spillere. Lag 3 spiller 

i 2. divisjon. Lagene er delt inn 

etter ferdigheter  og vi har flere 

jenter som spiller på begge lag.  

Lag 3 består av 14 spillere. I løpet 

av sesongen har tre sluttet og vi 

har fem nye spillere.  

Utvikling / sportslig: 

Vi har hatt en stor sportslig 

framgang hos de fleste spillerne 

gjennom sesongen, både fysisk, 

teknisk og taktisk. Det er stor tre-

ningsvilje og en positiv holdning i 

gruppen. Også i mange kamper 

har jentene tatt ut maks og vist 

stor kampmoral. 

Det har vært en utfordring å få 

mange nye spillere gjennom hele 

sesongen. Flere av disse har ikke 

spilt fotball før så nivåforskjel-

len på spillerne våre er stor.  Nå 

i høst måtte vi en periode sette 

inntaksstopp pga trener-/kapa-

sitetmangel. 

Vi har en veldig fin gruppe spillere 

og er et godt sammensveiset lag. 

Jentene er flinke til å støtte opp 

om hverandre også sportslig.  

Trenere/lagledere: 

Trenere: Sigbjørn Birkenes og Ida 

Lorentze Vik. 

Lagleder: Nina Guldbrandsen. 

Vi har felles treninger og tett 

samarbeid med Viking Jenter 

14 - Lag 2 som består av trener 

Morten Eskeland, Cornelius 

Middelthon og lagleder May-Britt 

Syltern Nerland. I tillegg har Dag 

Bjarne Hetland ansvar for cup og 

dugnad for begge lag. 

Treningsopplegg: 

Vi har også denne sesongen 

hatt flotte treningsforhold på 

Tastaveden, Lassa og i Viking-

hallen. Vi har to til tre treninger 

pr. uke utenom kamp. Nytt av 

året er at Steinar Kristiansen har 

hatt styrketrening med jentene 

en gang per uke. Dette har vært 

både nyttig og populært. Lag 2 

og 3 trener sammen. 

Serien: 

Viking Jenter 14-3 spiller 11’er 

fotball i 2. divisjon, avdeling 1. 

Det har vært en tung sesong 

for både spillere og trenere.  Vi 

har spilt totalt 16 seriekamper i 

løpet av sesongen. Vi har vunnet 

2 kamper, spilt 2 uavgjort og tapt 



43

metsen, Vilde Grønning og trener Sigbjørn Birkenes. 

Spillere

Live Bore Svela

Stine Victoria Røe

Lena Guldbrandsen Bø

Ingrid Regine Bull

Leah Næss Frafjord

Vilde Grønning

Pia Risa Slaatelid

Hanna Kristensen 

Johanna Vik Askeland

Jessica Eriksen

Julie Louisa Akerø-Stueland

Lise Strand

Selma Helen Buchanan

Eva Björt Eiriksdottir

Cecilia Selvigvåg Klemetsen

12 kamper. Det ble siste plass på 

tabellen av totalt 9 lag i vår pulje. 

Sesongen kan oppsummeres 

med at de fleste av kampene har 

stort sett vært jevne. Vi har mye 

bra spill, men sliter med å score 

mål og har fått ny fast keeper i 

løpet av sesongen.  Flere kamper 

kunne også vippet vår vei med litt 

endrede forutsetninger, men med 

litt utfordringer i begge ender så 

har det som ofte vippet imot. 

Turnering/cup: 

Vi startet med deltakelse i Kvia 

Serien. Vi hadde også en privat 

treningskamp for sesongstart.

I juni reiste vi på dagstur til 

Haugesund. Vi spilte en privat 

miniturnering med totalt fire lag. 

Det var en veldig kjekk og jevn 

turnering med mye godt spill.

I sommer reiste vi til Dana 

Cup med totalt 16 spillere. I de 

innledende kampene ble det en 

uavgjort og to tap. Sportslig sett 

så er det en utfordring for vårt 

tredjelag å spille mot det svenske 

Akademi-laget til AIK. Men vi spilte 

mye bra fotball og innsatsen til 

jentene var veldig bra. Så det ble 

et minne for livet.  Vi gikk videre 

til B-sluttspillet hvor vi tapte i 32 

dels finalen. Jentene var en dag 

i Fårup Sommerland og vi var 

stolte supportere og heiagjeng 

når Jenter 14 Elite vant finalen i 

vår klasse. Det var en kjekk tur for 

jentene våre med stort sett fint 

vær, godt samhold og mye latter. 

I oktober dro vi til Haugesund 

Sparebank Cup sammen med Lag 

2. Også her møtte vi svært god 

motstand i gruppespillet. Vi spilte 

mot veldig gode 1. divisjonslag og 

fikk virkelig vist hva man kan få 

til med god innsats.Det ble to tap 

og en uavgjort og  vi ble nr 3 i vår 

pulje og gikk videre til B-sluttspil-

let hvor vi tapte semifinalen. Det 

var en fin helg med mange gode 

opplevelser for både spillere og 

trenere.  

Målscorere: 

Leah Næss Frafjord er toppscorer 

med 5 mål i seriekampene.  

Flest kamper: 

Stine Victoria Røe og Leah Næss 

Frafjord har spilt flest kamper i 

løpet av sesongen da de også har 

vært med Lag 2 på deres kamper.    

Sosialt: 

Vi i trenerteamet synes det 

sosiale er viktig for å beholde 

jentene på laget nå som de blir 

eldre. Vi har jobbet dugnad under 

Stavanger Marathon og under 

3-sjøersløpet for å få inntekter 

til sosiale aktiviteter for lagene. 

To ganger i løpet av sesongen har 

vi hatt to foreldrekamper med 

påfølgende foreldremøte. En på 

våren og en på høsten.  I tillegg 

har vi også hatt  kveldsmat etter 

trening tre ganger i løpet av året.  

I Juni hadde vi avslutning før som-

merferien og spilte Fotballgolf.  Vi 

skal også ha en sesongavslutning 

for jentene i desember.

Det er veldig godt miljø i gruppa 

og på tvers av lagene. 

Innsatspokal: 

Årets innsatspokal ble tildelt Stine 

Victoria Røe.  Stine har også 

denne sesongen jobbet hardt, 

både på trening og i kamp.  Hun 

er en veldig oppofrende spiller, 

som gir alt i alle situasjoner – og 

aldri gir opp.  Hun har vært lagets 

defensive klippe gjennom hele 

sesongen, og har i tillegg spilt 

nesten samtlige kamper for lag 2.   

Annet:

Vi har i også iår hatt foreldre som 

kampverter på våre hjemmekam-

per med servering av kaffe til 

våre motstandere. Dette har vi 

fått veldig gode tilbakemeldin-

ger på. 

Viking J2002 har også en lukket 

facebook gruppe for foreldre 

og spillerne hvor vi informerer 

om ukes program, deler bilder 

og oppdateringer fra kamper/ 

turneringer.

Sign: Nina Guldbrandsen
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13-1-laget har i 2016 bestått av 

en tropp på 15-16 spillere. I tillegg 

har spillere fra andre Viking-lag 

og hospitanter fra andre klubber 

vært med på treninger og 

turneringer. 

En sosial, ambisiøs gjeng med 

spillere som gjennom året har 

utviklet seg på mange områder. 

Overgangen til 11-er-fotball har 

gått bra,  men det har vært mye 

nytt å lære ift taktiske valg og 

spilleforståelse med større rom 

å dekke/benytte. Det sosiale 

miljøet har vært godt både for 

spillere og foreldre og engasje-

mentet har vært stort. Dedikerte 

trenere i Tommy Velde og Steinar 

Kristiansen, som har stått på sent 

og tidlig for å legge til rette for 

god utvikling.

Gjennom sesongen har en hatt 

5 fellestreninger pr. uke. I tillegg 

har de fleste deltatt på Viking 

Elitefotballskoler og hatt egen-

treninger basert på individuelle 

utviklingsmål.

Laget har i serien på våren spilt 

i 1.divisjon i 14-års-klassen. Det 

endte med 5.plass og dermed 

kvalifisering til videre 1.divisjons-

spill på høsten. På bakgrunn av 

ønske om å utvikle eget spill 

i større grad valgte en å spille 

høstens 2.divisjon. Etter en 

forsiktig start på høsten spilte 

guttene seg kraftig opp og kom 

på 3.plass.

For å få god matching mot gutter 

på egen alder har laget i 2016 

vært på 4 turneringer. I hhv, 

Ålesund og Kristiansand har en 

spilt mot andre tippeligalags 

satsingslag og kretslag. I Ålesund 

var prestasjonene varierende, 

men i høst vant laget turneringen 

i Kristiansand etter sterke seire 

mot Start, Ålesund og Lillestrøm 

på Sør Arena.

Årets tøffeste utfordring var 

Lennart Johansson Academy 

Trophy i Stockholm. Sterk interna-

sjonal motstand med PAOK, HJK 

Helsinki, FC København, Atletico 

Madrid og Sparta Praha på andre

banehalvdel. 4 tap og en uavgjort 

viste at vi har et stykke opp til 

de beste. Noe bedre gikk det i 

København i Crown Plaza Cup. Vi 

vant mot Odense men tapte for 

Middelfart, Malmø FF og Hamburg 

SV, dog var vi nære både flere 

mål og poeng.

Den tøffe motstanden i disse 

turneringene har vært både in-

spirerende og tankevekkende. 

Gøy å møte gode lag fra andre 

steder i Europa men samtidig en 

viktig erfaring for å se hvor vi står 

taktisk, teknisk og fysisk.

Basert på sesongens prestasjoner 

vil en kunne si at 2003-årsklassen 

i Viking og Stavanger holder godt 

nasjonalt nivå. Seks av Viking-

spillere og flere hospitantspillere 

med i kretslagstroppen.

Sesongen avsluttes etter at dette 

er skrevet, med turnering i Viking-

hallen i 3-4.desember. 

Innsatspokal:

Årets innsatspokal ble tildelt Ole 

Andreas Leinebø.

Trenere/lagledere:

Trener(e): Tommy Velde, 

hovedtrener og Steinar 

Kristiansen (hjelpetrener)

Oppmann: Rune Bertelsen

Sign: Rune Bertelsen

G13-1

Bak fra venstre: Alexander Tuntland, Trym Drag-Erlandsen, Andreas Eiane, Erik Dalaker, Mats 

G. Lunde, Gard Sætre, Ørjan Eikehag

Midt fra venstre: Tommy Velde, Philip Granfelt, Mathias Fjelde, Elias Fassotte, Ole A. Leinebø, 

Thomas Milne, Ask Ekeland, Kristoffer F. Paulsen, Heine Gjedebo, Steinar Kristiansen

Foran fra venstre: Jesper Fiksdal, Sondre Auklend, Eskil S. Bertelsen, Olve L. Helland, Simen 

Kvia-Egeskog, Ali Memed.

Spillere Kamper Mål

Ali Memed

Erik Dalaker

Mads G. Lunde

Ole A. Leinebø

Ørjan Eikehaug

Alexander Tuntland

Trym D. Erlandsen

Gard Sætre 

Jesper Fiksdal

Kristoffer F. Paulsen

Thomas Milne

Elias Fasotte

Eskil S. Bertelsen

Heine Gjedebo

Olve L. Helland

Mathias Fjelde

Ask Ekeland

Simen Kvia-Egeskog 
(14-1)

Sondre Auklend (14-1)

Andreas Eiane (Hinna)

Philip Granfelt

Adrian Årthun (Madla)

Bjørnar Ulfeng (Hinna)

Mikkel Kolnes (Madla)

Nicolai Gundersen 
(14-1)

Andreas Årdal (Hana)

Jacob Kalvatn (14-1)
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G13-2

Spillere

Andreas Hatteland

Anders Salvesen

Bjørn Jonas Seljeskog

Johannes Dalland

Kristoffer Amundsen

Lars Strand

Martin Johnsen

Oskar Skilbrei

Rafael Yohannes

Sebastian Knudsen

Simon Stokka

Thomas Bull

Thomas Pedersen

Norbert Marchewka

Henrik Henriksen

Emil Gade

Kristoffer Berge

Fra venstre bak: Oskar Skilbrei, Lars Strand, Norbert Marchewka, Kristoffer Amundsen, Thomas 

Pedersen, Bjørn Jonas Seljeskog, Andreas Hatteland, Martin Johnsen, Sverre Strand. 

Fra venstre foran: Johannes Dalland, Thomas Bull, Sebastian Knudsen, Rafael Yohannes, Anders 

Salvesen. Fra venstre foran sittende: Emil Gade, Kristoffer Berge. Ikke tilstede: Simon Stokka, 

Henrik Henriksen.  

Generell informasjon:

G13-2 ble ved årsskifte 2015/2016 

satt sammen av spillere fra bred-

delagene, basert på felles ut-

takstreninger i regi av Viking, 

desember 2015. Overgang til 9er 

fotball, nytt sammensatt lag og 

spill i 1. divisjon har vært krevende, 

noe tabellen viste til sommeren, 

med delt sisteplass i puljen som 

resultat. En god sportslig utvikling 

gjennom året, resulterte allikevel 

i en 2. plass i 2. divisjon for høst-

sesongen.

G13-2 har hatt et godt fungerende 

trenerapparat m/ lagleder samt 

en stabil spillerstall gjennom året. 

Overganger til Vidar FK: Bjørn 

Jonas Seljeskog, Anders Salvesen

Trenere/lagledere:

Trener(e): Sverre Strand 

(hovedtrener), Fredrik D. Johnsen 

(assist trener), Joachim Henriksen 

(assist trener), Trine Salvesen 

(kondisjonstrener).

Lagleder: Odd Rune Skilbrei

Treningsopplegg:

Tre ukentlige treninger. Mandager 

og søndager, Tastaveden. 

Onsdager, Vikinghallen. Enkelte 

mandagstreninger har vært 

dedikert kondisjonstrening ved 

Stavanger stadion. 

Søndagstreninger har også vært 

tilgjengelige for motiverte spillere 

fra G13-3 & 4 lagene. 

Serien:

1. divisjon, vårsesongen. Delt 

sisteplass i puljen.

2. divisjon, høstsesongen. 2. plass 

i puljen.

Turnering/cup:

Juli. Deltok med ett 11-er lag, 

bestående av spillere fra G13-2/3 

& 4. B-sluttspill, 16 dels finale.

august. Deltok med to 7-er lag. 

Vant finalen med ett av lagene.

Sign: Odd Rune Skilbrei
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G 13-3
Generell informasjon:

Alt i alt en sesong på vanlig nivå. 

Godt oppmøte på treningene og 

god trivsel blant spillere på kamp 

og trening.

Har hatt 1 frafall samt 2 nye 

tilvekster. 

2 av spillerne har vært ute med 

skade hele eller store deler av 

sesongen. 

Totalt teller stallen 12 spillere ved 

sesongslutt. 

Trenere/lagledere:

Hovedtrener: Kristian Johannesen 

Assistenttrener: Rolf Mikkelsen

Oppmann: Kurt Harald Aase

Treningsopplegg:

Treninger og kamper har foregått 

på Tastaveden mandager og 

onsdager i Vikinghallen.

Vi har hatt 1-1  time pr. økt til-

gjengelig på Tastaveden, men 

dette har endret seg utover 

sesongen da denne arenaen har 

blitt benyttet som kamparena for 

flere av klubbens hjemmekamper.

I høstsesongen har vi dessverre 

kun gjennomført 4(!) kvalifiserte 

treninger. 

Både pga. kampavvikling og 

mangel på spillere, som har 

måttet hjelpe til i kamp på lag 

13-4 pga deres mangel på spillere.

 

Serien:

Viking G13-3 har tilhørighet i 3. 

divisjon avd. 1.

En sesong som har endt med litt 

flere tap enn seiere.

Vi er stort sett fornøyde med 

sesongen og vi har sett stor 

fremgang hos flere av spillerne 

og ikke minst som lag. Vi endte 

på 8. plass i avdelingen, etter 4-0 

seier i sesongens siste kamp, som 

også kan betegnes som den beste 

kampen vi har spilt noen gang!

Turnering/cup:

Vi deltok sammen med 13-2 og 

13-4 i Dana-cup. 

Flest mål: 

Sigurd Bjelland Tengesdal (G13-4), 

Banze Mwengele Mwenze (13-3)

Flest kamper: Mahad Feysal Ali

Innsatspokal tildeles Kristian 

Hjertenes for prikkfritt trenings-

oppmøte og 110% innsats i kamp 

og på trening!

Treneren vil takke samtlige spiller 

for en fantastisk tid sammen og 

ønsker alle lykke til videre med 

fotballen!

Sign: Kurt Harald Aase

Fra venstre: Sigurd Bjelland Tengesdal(13-4), Herman August Møller, Thomas Strand Johannesen, Kristian Johannesen (Trener), Banze Mwengele 

Mwenze, Emil Abrahamsen Mider, Max-Ruben Mikkelsen, Mads Johansen Kvål, Kristian Hjertenes, Mahad Feysal Ali, Dan Shiden Kasay.

(Frans Karl Bugge, Sebastian Hamre, Ørjan Westlye Høie, Ole Vathne Anzjøn og lagleder Rolf Mikkelsen var ikke tilstede når bildet ble tatt)

Spillere

Max-Ruben Mikkelsen

Mads Johansen Kvål

Thomas Strand Johannesen

Frans Karl Bugge

Emil Abrahamsen Mider

Kristian Hjertenes (Kaptein)

Mahad Feysal Ali

Sebastian Hamre

Ørjan Westlye Høie

Ole Vathne Anzjøn

Herman August Møller 
(Tilbakevendt spiller)

Banze Mwengele Mwenze (Ny)

Johannes Sund (Sluttet)
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G13-4
Generell informasjon:

Viking 4 startet opp sesongen 

med 13 spillere. Trening på 

mandager og onsdager sammen 

med lag 3. To av spillerne ga seg 

etter vårsesongen for å begynne 

på andre aktiviteter.

Vi har utover høsten vært 

avhengig av å låne spillere fra 

lag 3.

Laget har bestått av en gruppe 

spillere med stor variasjon i 

ferdigheter. Sosialt har de fungert 

veldig bra sammen. Serien har 

vi tapt og vunnet og endte midt 

på tabellen.

Trenere/lagledere:

Trener(e): Hovedtrener Ove 

Tengesdal

Trener: Eirik Nilsen

Oppmann: Erik Samuelsen

Treningsopplegg:

Treninger på Tastaveden på 

mandager og Vikinghallen på 

onsdager.

Laget har hatt en fin utvikling, 

med mange tap i begynnelsen av 

sesongen, så har vi vunnet mange 

kamper på høsten. Treningene har 

blitt noe oppstykket fordi mange 

har spilt på begge lagene for å 

komme oss gjennom sesongen.

Turnering/cup:

Noen av spillerne deltok i Dana 

Cup

Målscorere ( fra 13.år) 

Flest kamper

Kenneth Larsen

Sigurd Bjelland Tengesdal

Dan Shiden Kahsay

Fabian Scott Lunde

Sosialt:

Startet sesongen med sosialt tur/

overnatting på Randaberg Vide-

regående skole.

Innsatspokal/fair play:

Fabian Scott Lunde

Stiller alltid opp på alle treninger, 

uredd i alle dueller og har utviklet 

seg masse som keeper. I tillegg

en «kjekke» gutt.

Sign: Erik Samuelsen

Spillere

Filip Espedal Hagen

Johannes Dale (sluttet etter 
vårsesongen)

Sigurd Bjelland Tengesda

Thomas Haave Nilsen

Dan Siden Kahsay

Jesper Samuelsen

Filip Filipak (en trening)

Sindre Larsen Eiane (flyttet og 
begynte på VBK)

Marius Scott Lunde

Mattias Van Merkensteijn (sluttet 
etter vårsesongen)

Kenneth Larsen

Ole Vathne (lån fra 3 laget)

Frans Bugge (lån fra 3 laget),

Mads (lån fra 3 laget)

Spillere Mål

Sigurd Bjelland Tengesdal 36

Thomas Haave Nilsen 15

Franck Larsen 15

Dan Shiden Kahsay 9
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J13-1
Generell informasjon:

Dette laget er et nystartet lag for 

å gi 2004 jenter, som har kommet 

et stykke frem ferdighetsmes-

sig, et tilleggstilbud for bedre 

sportslig utvikling.  Samtidig er 

dette et tilbud til 2003 jenter, som 

spiller ”opp” med 2002 jenter, for 

å gi dem en arena der de får en 

bedre mestringsopplevelse enn 

når de spiller med jenter som 

er 1 år eldre. Kombinasjonen av 

disse to elementene har gitt alle 

jentene, med litt ulik behov, en 

glimrende utviklingsmulighet.

Laget har helt fra starten av hatt 

stor sportslig suksess. De vant 

Kvia vinterserie etter å ha slått 

Bryne J13-1 i finalen i April . Laget 

vant i tillegg serien i nivå1 for 

regionen.

KM-finalen ble spilt 5. November 

i Randaberg Arena mot Nord1 fra 

Nordfylket. Det ble en ren utklas-

singseier med hele 9-1. 

Jentene på laget har fra starten 

vært en flott venninnegjeng som 

har jobbet som et lag. Vi har sett 

en stor spillemessig utvikling på 

laget, og mange av jentene har 

derigjennom også kunne spille 

med J14-1 laget i kamper. 

Trenere/lagledere:

Trener(e): Egil Thomas Andersen 

og Ken Milne

Oppmann: Bjørn Serck-Hanssen

Treningsopplegg:

Treningene for laget har vært på 

søndagskvelder på Lille Wembley 

fra klokken 19.30 – 21.00. Ellers har 

jentene i tillegg trent med sine 

årsgrupper J12, J13-2 og J14-1.

Serien:

Laget deltok i 2003 serien på 

nivå1 som bestod av totalt 10 lag.

Av totalt 18 kamper vant laget 15 

ganger, spilte to uavgjort, tapte 

en kamp og hadde en målfor-

skjell på 91-23. Laget som kom 

på 2. Plass, Bryne 13-1 var til slutt 

10 poeng bak oss. Tapet kom i 

første kamp, som betyr at vi spilte 

17 kamper på rad uten tap. Med 

47 poeng var Vikingjentene 10 

poeng foran nr 2, som igjen var 

Bryne J13.

Nivået på lagene i puljen har 

variert noe. 

Turnering/cup:

Laget deltok på Sør-Cup, der vi 

vant grunnspillet med 3 seire 

av 3 mulige. Vi gikk likevel på 

et tap i kvartfinalen, etter å ha 

prestert en dårlig kamp. Det var 

likevel en svært nyttig erfaring 

der jentene fikk se at når man er 

på turneringer, er det viktig med 

disiplin i forhold til å få nok søvn 

og hvile, om prestasjonene skal 

være optimale.

Jentene med flest scorede mål er:

Ingeborg Lye Skretting

Irene Dirdal

Ella Bakke-Andersen

Smilla Vallotto

Flest kamper 

Det er flere av jentene som har 

spilt alle kampene.

Sign: Bjørn Serck Hanssen

Bakre rekke fra venstre: Ida Falck, Ingrid Øgreid, Kristina Milne.

Midtre rekke fra venstre: Frida Staveland, Vilde Bakke-Andersen, Mona Middelthon, Emma Lola 

T. Ihle, Ingeborg Lye Skretting, Ella Bakke-Andersen.

Foran liggende: Irene Dirdal og Smilla Vallotto.

Ikke tilstede: Nora Gaustad, Frida Serck-Hanssen og Pia Kvinnesland

Spillere

Ella Bakke-Andersen (05)

Vilde Bakke-Andersen (04)

Irene Dirdal (03)

Ida Falck (fra August) (04)

Nora Sofie Gausdal (03)

Emma Lola Ihle (03)

Pia Kvinnesland (04)

Mona Middelthon (03)

Kristina Milne (04)

Frida Serck-Hanssen (03)

Ingeborg Lye Skretting (03)

Frida Staveland (03)

Smilla Vallotto (04)

Ingrid Øgreid (04)
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G12/13

Generell informasjon:

Utviklingsgruppen for gutter født 

2004 har i år hatt et eget serielag 

i G13 nivå 2. På turneringene har 

vi vært så heldige å ha med oss 

Anders Molund (Klebe) og Rolf 

Olav Hesby (Vidar). 

Trenere/lagledere:

Trener: Thore Jan Kleiberg

Oppmann: Sidsel Nyheim Grytnes

Treningsopplegg/Serien:

Vi har treninger på FFO’en med 

Thore Jan Kleiberg, og to ganger 

i uka med breddelaget.

Treningene gjennom disse årene 

har hatt en hensikt; å utvikle dem 

til å bli smartere og mer oppfinn-

somme fotballspillere. Om noen 

spør dem hva de husker fra disse 

årene, så vil de garantert kunne 

hente fram ord og uttrykk som; 

hel, takes, jacks, body shape og 

rotasjon. 

Denne sesongen har vi spilt 9er i 

g13-2.divisjon. Noen kamper har 

vært en fryd for øye, med 

underholdene og smart fotball, 

og som trener vil jeg berømme 

dem for å aldri svikte stilen. Det 

er en av de tingene som har gitt 

meg størst glede.

Sesongens høydepunkt må vel 

kunne sies å ha vært vår tur til 

London. Foruten en guidet tur på 

Arsenals hjemmebane Emirates, 

fikk vi også den gleden av å møte 

deres breddelag til en trenings-

kamp en av dagene. Dette var 

stort for guttene, og humøret ble 

ikke dårligere av at de feide dem 

av banen både spille- og resultat-

messig. Tipper at Londonopple-

velsen har satt noen spor i unge 

fotball sinn for lang tid framover.

Det finnes en svært bra trening-

siver i denne gruppen av spillere. 

De har et godt samhold og spiller 

mye sammen på fritiden. Vi er 

utrolig takknemlig for det

arbeidet Thore Jan har gjort med 

laget vårt og ønsker han lykke til 

på ferden videre!

Turnering/cup:

I oktober reiste vi til Oslo på 

Vålerenga sin Cubus elitecup. Her 

fikk en del gjestespillere fra andre 

lag prøve seg; Anders Molund 

og Jørn Lende fra Klebe SK, Rolf 

Olav Hesby fra FK Vidar, Aune 

Klingsheim fra Havdur, Ingimar 

Torbjørnsson Støle og Sturla 

Natvig Rusdal fra Hinna Fotball, 

i tillegg til Kristoffer Forgaard 

Paulsen og Jesper Fiksdal fra 

Viking. Vi vant sluttspillet i gruppe 

C foran Lyn og Strømsgodset.

Sosialt:

I september reiste UG laget til 

London. Vi ble invitert av Malcolm 

som har hatt tre treningshelger 

med oss her i Stavanger. Fredag 

besøkte vi Emirates Stadium og 

fikk en omvisning for laget. Vi 

fikk en egen guide som fortalte 

oss hva som foregikk både 

før og under kamp. Fantastisk 

gressmatte. Lørdag spilte vi 

3 kamper i Regents Park. Et 

fantastisk område med utrolig 

mange baner. Vi spilte mot et 

fransk lag og to engelske lag, og 

vi vant turneringen. Søndag spilte 

vi i Market Road mot Arsenal og 

Malcolms Teams soccerscool 

FC. Vi vant begge kampene. En 

fantastisk opplevelse for guttene, 

så en stor takk til TJ som ordnet 

denne turen for oss!   

Lagbilde fra regent park.

Andre rekke fra venstre: Thore Jan Kleiberg, Simon Kaland, Henrik Hamre, Nikolai Kraft-Kavli, 

Adrian Alexander Spetz-Markussen, Roder Gaure, Fredrik Vincent Østrått Rygh, Fredrik Czybulla 

Marthinussen, Håvard Nyheim Grytnes og Anders Moland. 

Første rekke fra venstre: Oliver Håland, Filip Bærheim, Fillip Mellemstrand Rabenorolahy, Endre 

Talberg Pettersen, Knut Mathias Løvstuhagen Sæther og Rolf Olav Hesby. 

Helt foran har vi keeperen vår Petter Vassenden.

Spillere

Petter Vassenden

Fredrik Vincent Østrått Rygh

Håvard Nyheim Grytnes

Knut Mathias Løvstuhagen Sæther

Filip Bærheim

Roder Gaure

Henrik Hamre

Adrian Alexander Spetz-Markussen

Nikolai Kraft-Kavli

Fredrik Czybulla Marthinussen

Oliver Håland

Simon Kaland

Filip Mellemstrand Rabenorolahy

Endre Talberg Pettersen
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Guttene har også spilt curling 

med TJ i vinter og fotball golf i 

høst noe som var stor stas. I juni 

grillet vi ute med guttene, TJ og 

foreldrene, og det ble kaker og 

fotballkamp med TJ i tillegg. Det 

blir også i år juleavslutning med 

grøt m/mandel i og premie samt 

quiz. 

Sign: Sidsel Nyheim Grytnes



51

G12-4
Generell informasjon:

Etter en sesong med 20 spillere, 

ble alle fire lagene slått sammen 

før sesongen. Vi har derfor hatt 

ca 40 spillere og 7 trenere. Alle 

treningene er dermed fellestre-

ninger for hele årskullet. Som 

regel blir treningen lagt opp med 

stasjonsorganisering. Trenings-

opplegg blir sendt ut i forkant av 

treningen, slik at alle trenerne ser 

hvilken øvelse de skal ha ansvar 

for, og kan forberede seg til 

denne.

Trenere/lagledere:

Hovedtrener: Waldemar Pettersen

Trenere: Stein Erik Opheim, Kjetil 

Blakstad, Gaute Løvset, Jan Ole 

Eik, Ståle Kristiansen, Anders 

Vassenden.

Oppmann UG lag: Sidsel Nyheim 

Grytnes

Oppmann resten: Eirik Møgedal

Dugnadsansvarlig: Marianne 

Sande

Treningsopplegg:

Trening to ganger i uka. Vi har 

hatt en trening i Vikinghallen på 

mandager ( 1 t) og en trening på 

Lille Wembley på onsdager (har 

banen i 2 timer).  Hjemmekamper 

for lagene som ikke er del av UG 

har blitt lagt til onsdager og blitt 

spilt på Lille Wembley. Da har vi 

hatt trening den første timen for 

de som ikke har kamp. 

Serien:

Vi har hatt 2 lag som har vært 

med i serien for G12. UG lag har 

hatt eget opplegg. For G12 lagene 

så ble ett meldt på i nivå 2 og ett 

lag i nivå 3. Motstanden for nivå 2 

laget viste seg å være for hard så 

på høstsesongen ble dette laget 

flyttet ned til nivå 3. Det ble bedre 

kamper og bedre mestringsfø-

lelse for begge lagene. Spillerne 

har rullert etter nivå, slik at alle 

har spilt med alle og laget er satt 

opp for å passe nivået.

Til neste år ønsker vi å trene 

sammen hele kullet (utenom 

utviklingsgruppa), og ha faste 

serielag. Vi vurderer ut fra spil-

lermaterialet, om vi skal melde på 

lag i 2. og 3. nivå eller på 1. og 3. 

nivå. Vi vil da operere med mer 

faste posisjoner, ut fra guttenes 

egne ønsker. Vi ønsker også å 

få muligheten for å tilrettelegge 

for ekstratrening for de som er 

ekstra interesserte, for eksempel 

på søndag kveld.

Turnering/cup:

Gutta har deltatt i følgende lokale 

cuper:

- Umbro Cup

- Vaulen VårCup

- Selvåg Bolig barneCup

- Vidarhus miniturnering

- Madlacup

I tillegg var det en gjeng som 

reiste til Kristiansand for å delta 

på SørCup.

Resultatmessig har det vært mye 

god motstand. En god del jevne 

kamper, men vi har nok tapt flere 

kamper enn vi har vunnet. Det 

viste seg etter hvert at nivå 2 ble 

litt for ujevn, derfor skiftet vi nivå.

 

Sosialt:

En flott gjeng med ungdommer 

som har det veldig kjekt på 

trening og kamp. 

Spillere

Ole Samson Opheim

Håvard Nyheim Grytnes

Elias Iversen

William Voster Botnen

Theodor Blakstad Eik

Filip Mellemstrand Rabenorolahy

Emil Hafslund Veire

Sivert Emil Pettersen

Magnus Sande Brodersen

Mikkel Bø Randulf

Filip Bærheim

Håkon Løvset Welle

Leiv Meling Middelthon Sunde

Simon Østbø

Simon Kaland

Fredrik Vincent Østrått Rygh

Fredrik Czybulla Marthinussen

Knut Mathias Løvstuhagen Sæther

Henrik Hamre

Simon Kvamme Garshol

Endre Talberg Pettersen

Michael Strøm Karlson

Glenn Øksvang Risa

Håvard Monstad Møgedal

Omar Kaddour

Jonas Eik Grønning

Snorre Kristiansen

Oliver Håland

Richard Selen

Alex Wathne

Farhan Abdurahman

Nikolai Kraft-Kavli

Joakim Knutsen

Herman Knudsen

Jonas A Teodor Øverland Sand

Roder Gaure

Andreas Christensen
Brede Hangeland m/G12-4 gjengen

Sign: Eirik Møgedal
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Generell informasjon:

Vi opplever at gruppen med 

jenter, som teller 20 spillere, har 

høy treningsiver og tilsvarende 

trivsel. 4 jenter har sluttet i løpet 

av 2016 og 2 nye har begynt.

Det kunne vært ønskelig med 

flere kamper for jentene totalt 

sett, og dersom man ikke klarer 

å få større grupper med lag som 

spiller mot hverandre, kunne man 

kanskje sette opp at man møter 

hvert lag tre eller fire ganger i 

stedet for kun to ganger som nå. 

Dette er input vi mener kan vi-

dereformidles til Rogaland Fot-

ballkrets.

For øvrig vises det til resten av 

rapporten for input om sesongens 

forløp og erfaringer.

Trenere/lagledere:

Trener(e): Ken Milne, Laurie 

Scott, Espen Bru og Egil Thomas 

Andersen. 

Oppmann: Arnfrid  Gjedrem 

Furholt

Treningsopplegg:

Banetilhørighet: Treninger foregår 

på Lille Wembley og i Vikinghal-

len tirsdag og torsdag med en 

time hver dag. I tillegg har de 

som har  lyst til å trene mer vært 

med på J13-1 lagets treningen på 

søndag kl 19.30 – 21.00. 

Treningene tilrettelegges med at 

det både er en felles aktivitets del 

samt at det i noen tilfeller deles 

i tekniske øvelser basert på den 

individuelles ferdigheter, for å gi 

et best mulig treningsutbytte for 

alle i gruppen.

Fem av jentene i gruppen er med 

på Viking Satellitt hver fredag, 

samt at tre har trent med Vikings 

guttelag et par ganger i uken. 

Flere av jentene har også deltatt 

på Vikings og Coervers jente-

fotballskoler.  5 av jentene har 

spilt fast på det nyopprettede 

”Viking J13-1 Utviklingslag” og 

har dermed vunnet både Kvia 

vinterserie, serien for Jenter 

03 nivå1, og blitt kretsmestre i 

Rogaland i 2003 årsklasse.

Serien:

Vi har påmeldt to 7-er lag, begge 

i nivå2 da vi har satt sammen 

blandede lag i 04 klassen.

J12-1 OG 2

Viking J 12 - 1

Bak fra venstre: Elsa Hawkes, Pia Kvinnesland, Liva Fuglestein Bru, Sara Økland, Ella Bakke-Andersen

Foran fra venstre: Jenny Aadnevik, Ingrid Øgreid, Nora Mortensen Seljeskog, Vilde Bakke-Andersen, Anne Victoria Berven
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Motstandere har vært noe variert 

i forhold til ferdighetsnivå og 

hvordan dette er sammenlignbart 

med de lagene vi stiller. 

Man opplever at det er store 

svingninger i ferdighetsnivå-

et på motstanderne. Da andre 

lag ikke har like store grupper 

i sine årsklasser blir det en 

større blanding av ferdigheter 

på spillerne. Resultatmessig har 

begge lagene klart seg veldig 

bra.

Generelt sett opplever vi en fin 

utvikling på ferdigheter og spil-

leforståelse. Det er naturligvis 

individuelt nokså store variasjoner 

på dette. 

Turnering/cup:

I St.Hans-helgen deltok vi i 

Sør-Cup i Kristiansand, noe som 

innebar 3 overnattinger. En sosialt 

kjekk opplevelse. De sterkeste 

2004-jentene spilte på J13-1 laget 

i samme turnering. Resultatmes-

sig ble det derfor noe varierende 

resultater, men det sportslige 

utbyttet var likevel godt, og 

jentene fikk kjent litt på hvordan 

det er å spille turneringsfotball 

med flere kamper på samme dag.

 

Jentene deltok også på Vidar Cup 

på Lassa i august.

Sosialt:

Vi har med laget arrangert 

flere kvelder med kveldsmat 

i Vikinghuset der foreldre 

(=mødre) har stilt opp og dekket 

klart til etter trening. Dette har 

vært kjempepopulært og en stor 

bidragsyter til samhold og 

venninneoppbygging. 

Sign: Arnfrid G. Furholt

Viking J 12 - 2

Bak fra venstre: Emma Follevaag Malde, Kristina Messmer, Oline Gjedrem Furholt, Caroline Taranger, Ariel Vaigafa

Foran fra venstre: Kristina Milne, Nora Montagu Ramsvik, Helga Sofie Jonsbråten, Julia Alice Scott, Erle Skorge

Spillere

Oline Gjedrem Furholt

Helga Sofie Jonsbråten

Pia Kvinnesland

Nora Mortensen Seljeskog

Caroline Taranger

Kristina Milne

Nora Montagu Ramsvik

Sara Økland

Vilde Bakke-Andersen

Liva Fuglestein Bru

Kine Sofie A Røed (sluttet februar 
2016)

Ella Bakke-Andersen

Elsa Hawkes

Maren Charlotte Mikkelsen (slutter til 
nyttår)

Anne Victoria Berven – (ga seg etter 
sesongslutt)

Erle Skorge - langtidsskadet

Jenny Aadnevik 

Julia Alice Scott 

Tyra Balys - sluttet etter sommeren 
da familien flyttet til USA

Ariel Vaigafa

Kristina Messmer

Emma Follevaag Malde

Ingrid Øgreid (startet 01.01.16 etter et 
opphold)

Sofia Wølstad (startet september 
2016)
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Generell informasjon:

Viking G11-2 startet opp sesongen 

tidlig i januar. Troppen besto av 

om lag 12-13 spillere. Vi bestemte 

oss derfor å melde på kun ett lag. 

I løpet av sesongen har noen 

spillere gått ut og nye kommet 

inn. Ved utgangen av sesongen er 

vi om lag 15-16 spillere. Trenings-

messig er det en fordel å være en 

stor tropp, mens det i kamp er en 

utfordring å ha mange innbyttere. 

Utviklingsmessig har sesongen 

vært bra for alle spillerne. Vi 

trenere opplever gruppen en 

gjeng motiverte spillere som i 

tillegg bidrar til et godt sosialt 

miljø. 

Trenere/lagledere:

Trenere: Gaute Brynie, Henning 

Madsen, Alf Torstensen

Oppmann: Alf Torstensen

Treningsopplegg:

Laget har trent to ganger i uken 

på Lille Wembley og i Vikinghal-

len. Treningsoppmøtet har vært 

bra gjennom hele sesongen fra 

januar til desember. Spillerne 

mestrer stadig mer kompliserte 

øvelser, noe som vitner om god 

fotballfaglig utvikling.

Serien:

Laget ble meldt på nivå 2 denne 

sesongen og det har vært vist seg 

å være rett nivå. Etter et par tap 

tidlig i sesongen, har utviklingen 

vært positiv og vi har alt i alt 

vunnet og tapt halvparten av 

kampen.   

Turnering/cup:

I vårsesongen deltok vi på Vaulen 

Vårcup og Brodds turnering på 

Midjord. I juni deltok laget på 

Sør Cup i Kristiansand. Dette 

var nok årets fotballopplevelse 

for de spillerne som var med. Tre 

seiere, en uavgjort og ett tap ble 

fasiten. Den sosiale delen var nok 

vel så viktig og vi trenere merket 

at laget ble godt sveiset sammen 

pga disse dagene på Sørlandet. 

Vi drar gjerne tilbake til Flekkerøy 

neste år og håper flere spillere 

har anledning til å bli med.  

Sign: Alf Thorstensen

Spillere

Erlend Lyssand Brynie

Eirik Brun-Lunde

Trøiel Andre Bukkholm

Egil Thorsen Norheim

Lasse Egil Willumsen

Aksel Underhaug Grythe

Petter Torstensen

Håkon Sangnes Madsen

Sondre Lende

Leon Michael Hermez

Simon Bratli Heier

Iver Byrkjedal

Tollak Schøyen

Vegard Gjedebo

Adrian Anis Ajmi

Viking G11-2 under premieutdeling på Sør Cup 2016. 

Fra venstre: Lasse Egil Willumsen, Aksel Underhaug Grythe, Sondre Lende, Trøiel Andre Bukkholm, Erlend Lyssand Brynie, Simon Bratli Heier, 

Leon Michael Hermez, Håkon Sangnes Madsen og Petter Torstensen. 

G11-2
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G11-4

Generell informasjon:

Viking G11-4 består av 12 spillere 

fra Våland/Eiganes. Vi har hatt 

et stabilt lag i flere år uten ut-

skiftninger. Laget har hatt en god 

utvikling gjennom hele året og 

guttene fungere godt sammen 

både på banen og ellers. Spil-

lemessig har sesongen gitt oss 

både tap og seiere, men i snitt har 

det vært jevne oppgjør.  Vi valgte 

å dra tilbake til Lindesnes cup og 

gjenta suksessen fra 2015, og nok 

en gang var det en vellykket tur.

Trenere/lagledere:

Trener(e): Vidar Kristensen og 

Roar Høydal

Oppmann: Siv Markussen

Treningsopplegg:

Treninger har foregått på Lille 

Wembley på tirsdager og Vi-

kinghallen på torsdager. Våre 

hjemmekamper har vært spilt 

på Lille Wembley og det var litt 

av et puslespill som måtte til for å 

passe det slik at det andre laget 

vi deler banen med ikke hadde 

hjemmekamper likt med oss. På 

grunn av god koordinering klarte 

begge lagene å få det til å passe.

Serien:

Vi har hatt ett lag som har spilt i 

avdeling 6, nivå 2 og har møtt 6 

motstandere. Totalt har vi spilt 12 

kamper hvor de fleste har vært 

jevne. På tross av enkelte tap har 

moralen og kampviljen vært høy 

så det har alltid vært kjekt å se 

på for alle de foreldrene som har 

stilt opp på kampene. 

Turnering/cup:

Nok en gang dro laget til Mandal 

på Lindesnes turnering første 

uken etter skolen startet. Det var 

en kjekk turnering hvor familier 

og gutter koste seg på tross av 

at været ikke var så bra. Eller så 

var vi med på en lokal turnering 

hos SIF hvor vi klarte oss bra med 

lånte spillere fra Viking G11-5/6.

Sosialt:

Sportslig har det generelt sett 

vært god fremgang i gruppen 

og det er gledelig å se hvordan 

fotballforståelsen har økt i løpet 

av sesongen. Laget består av en 

utrolig kjekk gjeng med gutter 

som fungerer veldig bra sammen. 

Dette skyldes at takhøyden er 

stor på tross av at ferdighetene 

til de enkelte varierer.   Vi har 

hatt et bra år økonomisk hvor 

Wintershall og Centrica har 

sponset regnjakker som er gode 

å ha i Vestlandsklimaet. I tillegg 

har vi blitt tildelt midler fra Lyse til 

innkjøp av like shorts og strømper 

til laget. 

Som avslutning på en vellykket 

vår sesong dro laget og spilte 

fotballgolf på Forus. Dette var en 

annerledes men kjekk aktivitet. 

Avslutningen for høst sesongen 

var litt mer actionfylt med tur til 

kinoen for å se Børning2 med en 

McDonalds meny i magen. Vi ser 

frem til en actionfylt 2017 sesong 

med godt samhold og gode 

treninger samt kamper.

Sign: Siv Markussen

Spillere

Daniel Spetz-Markussen

Vetle Granly Knutsen

Elias Høydal

Harald Kristensen

Erling Kristensen

Noah Bøgild Juvet

Mathias Clarholm

Günther Hoss Bjørke

Benjamin Nemeth Jarlsson

Vinjar Frøyland Foss

Lars Opstad

Tom Le Gundersen

Første rekke fra venstre: Mathias Clarholm, Erling Kristensen, G nther Hoss Bjørke, Vinjar 

Frøyland Foss, Elias Høydal, Lars Opstad

Andre rekke fra venstre: Noah Bøgild Juvet, Daniel Spetz-Markussen, Tom Le Gundersen, 

Benjamin Nemeth Jarlsson, Harald Kristensen, Vetle Granly Knutsen



56

J11-1 OG 2 
Generell informasjon:

Laget startet som ett lag, men 

med litt tilvekst meldte vi på to 

lag i serien. Jentene har rullert 

litt, i og med at vi har vært 16 – 18 

jenter i laget gjennom sesongen. 

Denne organiseringen har fungert 

bra, med mye kamper for jentene. 

Resultatene har variert, men 

jentene har hatt en fin utvikling. 

Før sesongen hadde jentene  

løpetrening en gang i uken, noe 

som har gitt gode resultater 

i kondisjon og utholdenhet. 

Jentene fungerer godt sosialt. 

Det er fem spillere som har sluttet 

underveis i sesongen. 

Trenere/lagledere:

Trener(e): Marita Skogen og  

  Roger Verstad 

Oppmann: Ole Morten Dreyer

Treningsopplegg:

Treningstid på torsdager i Vi-

kinghallen og onsdager på Lille 

Wembley (kamparena). Begge 

baner tilbyr gode fasiliteter. 

Lagene har trent sammen og 

ellers rullert i kamper. 

Serien:

I serien har lagene spilt hjemme- 

og bortekamper mot sju andre 

lag, det har i alt blitt spilt 28 

seriekamper. Motstanden har 

vært meget god i årets serie hvor 

jentene var påmeldt i nivå 2. 

Turnering/cup:

Laget har deltatt i Lyngdal Cup 

i vinter/vår, Vikingdagen, Madla 

Cupen og Vidar Jadarhus-tur-

neringen. 

Sosialt:

Treninger og kamper har blitt 

gjennomført på utmerket vis 

under kyndig og god ledelse fra 

trenerne. Sportslig opplegg har 

vært med god plan i forhold til 

nivå og progresjon. Laget har 

også hatt ulike sosiale aktiviteter.

 

Innsatspokal/fair play:

Årets innsatspokal/fair play ble 

tildelt Erle Grostøl-Håvarstein. 

Hun har bidratt spesielt positivt 

i spillergruppen på treninger og i 

kamp. Hun viser alltid godt humør, 

stort pågangsmot og behandler 

med- og motspillere med respekt. 

På treninger viser hun at hun 

forstår hva som forventes av en 

spiller når det gjelder innsats, 

disiplin og holdninger. 

I kampsituasjoner er hun alltid 

klar og positiv til å utføre rollene 

hun blir pålagt etter beste evne. 

Hun er tøff men aldri ufin med 

sine motstandere, og viser den 

grad av empati som forventes 

for å kunne kalles en fair spiller.

Sign: Ole Morten Dreyer

Spillere

Vera Larsen Varhaug

Selma Dreyer

Ellinor Kommedal

Annabel Thropp

Johanna  Larusdottir

Mylena Le Gundersen

Pia Halle

Frida V. Bjartung

Marta Grov

Ingrid Gaustad

Andrea Munkvik

Inger R. Middelthon

Johanne B. Gjerdevik

Mia Reime Skar

Ella Fremo Minge

Erle Grostøl-Håvarstein 

Maren Akre

Bak fra venstre: Ellinor, Johanna, Marta, Ella, Mylena, Inger, Vera, Pia og Selma.

Fremme fra venstre: Maren, Annabel, Mia, Madeleine, Frida, Inger, Johanne og Erle
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HC-LAGET

I år startet vi opp med treningen 

tirsdag 1.Mars med 9 spillere til 

stede. Det er fremdeles ikke noe 

serie for oss, så det har kun vært 

treninger hver tirsdag , men vi har 

deltatt på en del turneringer og 

Landsturneringen i år.

Noen spillere har sluttet, men vi 

har også fått noen nye spillere.

Den første turneringen vi deltok 

på var Hana sin turnering 24. 

April. Der spilte vi 2 kamper, en 

mot Hana 1 og en mot Djerv 1919. 

Det ble tap i begge kampene

Så deltok vi på Superlekene på 

Sandnes, lørdag 21. Mars. Der 

spilte vi mot Djerv 1919-2 og Djerv 

1919-1 Det ble en uavgjort og et 

tap.

Etter ferien fikk vi 2 treninger før 

årets høydepunkt ‘’Landsturne-

ringen’’ som i år gikk av stabelen 

i Stavanger fredag 9.September  

til søndag 11. september. Kampene 

ble spilt på Lassa Idrettspark.

Her var vi i pulje med City Stjørdal 

HSL 2, Harstad Tigers og Tertnes. 

Kampen mot Harstad Tigers vant 

vi 6-5, kampen mot City Stjørdal 

vant vi 11-4 og kampen mot 

Tertnes vant vi 8-4. Så ble det 

semiefinale mot Brane Tigers. Her 

tapte vi 8-4.

Fredagen åpnet med innmarsj til 

Stavanger Forum og deretter var 

det i busser ut til Kongeparken 

hvor der ble servert grillmat 

og tilgang til alle aktivitetene i 

parken.

Lørgagskvelden var det Bankett 

på Clarion Hotel Energy med 

middag, underholdning og dans. 

Helt topp. 

Neste år skal Landsturnerin-

gen arrangeres på Gjessheim / 

Gardermoen.

Fotballkretsen arrangerte KM 

i Randaberg Arena, søndag 

16.Oktober. Her deltok Hana 

1, Djerv 1919-2, Djerv 1919-1 og 

Viking. Første kamp mot Djerv 

1919-1 ble det tap 12-1, andre kamp 

mot Djerv 1919-2 ble det seier 5-2, 

tredje kampen mot Hana 1 ble det 

tap 7-1, men vi fikk med det 3. 

Plassen.

Årsavslutningen ble avholdt i 

Vikinghuset tirsdag 1. november 

med pizza og brus, og utdeling 

av Innsatspokal, som i år gikk til 

Peder Kumara Haarr Næsheim.  

Gratla Peder ! ! !

Følgende spillere har vært med 

i år:

Vi takker for en fin sesong, og 

ønsker alle vellkomne tilbake 

til trening tirsdag 7. Mars 2017.  

Klokken 20:00.

Med Sportslig Hilsen 

Trener: Morten Waage

Trener/Oppman: Asbjørn Waage

Peder Kamura Haarr Næsheim, Mark Christian Reyes, Karl Kristian Kristiansen, Bjørg Johansson, Helge Odland og Jan 

Jåtun.

Spillere

Bjørg Johansson

Helge Odland

Jan Jåthun

Karl Kristian Kristiansen

Bartlomiej Grzesiak

Peder Kumara Haarr Næsheim

Mark Christian Reyes

Morten Reinertsen  

Mattias Tollaksen Nilsen
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Denne sesongen hadde vi tatt 

steget fra Veteranklassen til G-50 

klassen i håp om å få flere spillere 

på banen. Dessverre ble det stikk 

motsatt.  Et par spillere hoppet 

av samt vi fikk skader på noen 

spillere som gjorde at de uteble 

store deler av sesongen.

Som tidligere sesonger fører 

alle utsatte vårkamper til store 

utfordringer utover høsten.  I 

år ble det derfor 6 kamper som 

ikke ble spilt i det hele tatt.  Av 

disse kampene var det kun en 

hjemmekamp hvor vi ikke klarte å 

stille lag, resterende fem kamper 

var det motstanderen som rotet 

det til. Grunnet dårlig oppslutning 

måtte vi, med andre ord, melde 

pass til en hjemmekamp og to 

bortekamper.

Oppsummert så viser det seg at 

det er flere lag enn Viking som 

har store utfordringer med  å stille 

fullt mannskap EN gang i uken

skal Viking stille lag til neste 

sesong må det en helt annen 

innstilling til.

Personlig kan jeg ikke forstå at det 

skal være så vanskelig å avsette et 

par timer i uken til sosialt samvær 

og lagspill krydret med en god 

porsjon latter/skrøner.

Vant i Lærdal

Under den tradisjonsrike innen-

dørsturneringen  " Lærdal-turne-

ringen", gikk Vikings G-50 lag til 

topps. Viking vant gruppespillet 

med 3-2 over Aurland, 5-1 mot 

Rubbestadneset, 2-2 mot Nordnes 

og 10-1 over et lokalt sammensatt 

Manchester United.  I semifinalen 

ble Brann nedsablet med 7-0 og 

i finalen ble det 4-1 over Stordal.  

Viking deltok også med et 

veteranlag men det klarte ikke å 

kvalifisere seg videre fra grup-

pespillet. 

 

Vikinghallen

I vinter var innendørstreningen 

lagt til den nye Vikinghallen.  

Det var som å komme inn i en ny 

verden fra den gamle hallen på 

Jåttå. Til tross for en fantastisk 

treningsarena var det fortsatt 

mange som valgte å "dilta etter 

kånå" på shoppingsentrene.  Våre 

faste treningstider er mandag kl 

2030-2130 så det er bare å legge 

inn en søknad til kånå. Tror nok 

hun foretrekker en trimmet kropp 

kontra en utløst airbag.

Serien

Vi fikk en dårlig første omgang i 

sesongens første kamp mot SIF på 

Vestbanen.  Etter å ha ligget under 

både 3-1 og 4-1 vant vi til slutt 9-5. 

Litt av en snuoperasjon. Fortsatte 

med 9-1 seieren over Brodd. Vin-

nerkandidat Klepp ble beseiret 

7-5 på hjemmebane. Deretter 

følgte vi opp med en sterk 5-3 

på bortebane over Sandnes Ulf. 

Så ble det en fin seier  med 8-5 

over Tjensvoll. Madla ble beseiret 

med  5-1  på hjemmebane. Tap, 

både hjemme og borte  mot pul-

jevinnerne og krestmestre Ålgård, 

henholdsvis 3-4 tap hjemme 

og 0-2 på bortebane. Våre sju 

spillere gjorde en kjempeinnsats 

i kulden på Ålgård men kunne ikke 

hindre nederlaget. Vi gratulerer 

en verdig vinner !

Sesongen 

Med andre ord, av de åtte 

kampene som ble spilt, så ble det 

seks seire og to endte med tap, 

målforskjell 48-29.  Toppscorer ble 

Magne Emhjellen. Det begynte så 

fint for så å ende med forsmedelig 

avslutning. 

Hvis vi stiller lag neste år så skal vi 

spille kampene på oppsatt dato, 

ingen utsettelser, er vanskelig å 

ta igjen de utsatte kampene til 

høsten, sier spillende oppmann 

Jens Arne Thorsen. 

Etter invitasjon fra SIF ble det spilt 

en privatkamp på SIF-en etter at 

den offisielle sesongen var over 

og kretsen avsluttet tabellen. I 

minus 1 grad  ble det 2-3 tap, i en 

kamp vi startet med fem spillere 

og ble til sju etter hvert.

Tradisjon 

Til neste sesong må vi på alvor 

ta opp problematikken hvorfor 

er det så vanskelig å få spillere 

til å stille til kamper. Viking har 

gode tradisjoner med veteran-

fotball, tradisjoner som vi må ta 

vare på. Vi trenger en solid stall 

på rundt 10-12 spillere som stiller 

jevnt opp til de få kampene vi har i 

løpet av en sesong. Viking-navnet 

forplikter. !  Det er ikke nok bare å 

stille med gode, innleide, spillere 

i Lærdal-turneringen, hvor også  

vi har gode tradisjoner. Vi må ha 

stabile spillere også i seriekam-

pene. 

På den sosiale siden har 

veteranene, riktignok ikke de 

som spiller aktivt, felles trening 

tirsdag og torsdag på "Jåttå" og 

sosial sammenkomst om tirsdags 

ettermiddag/kveld i Vikinghuset 

med kaffe og kaker. Også har vi 

jo den tradisjonelle årsavslutnin-

gen i begynnelsen av desember 

med julemat i klubbhuset hvor 

oppmøtet alltid er stort. 

        

Aktiv sesong med spilte kamper 

- og scoringer.

Tore Haugvaldstad har spilt 

alle de ni kampene, mens Stig 

Klungtveit og Jens Arne Thorsen 

har spilt åtte. Magne Emhjellen 

ble toppscorer med 16 mål, med 

Frank Mauritsen og Jone Solberg 

på annen plass med 8. Her er listen 

over de aktive med spilte kamper- 

og scoringer: Tore Haugvaldstad 

9/2, Stig Klungtvedt 8/3, Jens Arne 

Thorsen 8/2, Ingve Bøe 7/2, Jone 

Solberg 7/8, Finn E. Krogh 7/4, 

Magne Emhjellen 5/16, Kristian 

Vesttun 5/1,  Frank Mauritsen 

4/8, Christian Hagemann 4, Jo 

Ryssdal 2, Cato Andersen 2/2, 

Helge Bothne 2, Stefan Merenyi 

(oppmann). 

VETERANLAGET 2016
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Håpet om bedre 2017-sesong ?

Når vi avslutter en sesong så 

ser vi frem til en ny sesong. 

Forhåpningene  og forventnin-

gene er alltid til stede.  Vi må 

jo se fremover og håper at den 

kommende sesongen blir bedre 

enn den sesongen vi har lagt bak 

oss. Takk til alle som stiller opp og 

gjør en innsats. Vi skulle hatt flere 

som dere, da ville resultatene 

vært mer positive. Velkommen 

til ny sesong, nye kamper og nye 

seirer !

Sign: Stefan Merenyi

                                              

VETERANLAGET 2016, FORTSETTER

GATELAGET
"Viking F.K. Gatefotball skal være 

et rusfritt lavterskeltilbud for 

mennesker med rusproblemer 

i Stavanger regionen. Det skal 

være et tilrettelagt opplegg på 

dagtid, hvor målsettingen vil være 

å gi utøverne på laget en bedret 

livskvalitet gjennom fellesskap 

og fysisk trening." Med dette 

som utgangspunkt ble Viking 

Gatefotball etablert. Oppstart 

var 30. mai 2014.

Vi nærmer oss 3. års jubileum 

for Gatelaget. Det har vært 3 år 

med både oppturer og nedturer. 

Oppturene ser vi best på dem 

som klarer å møte opp til de to 

ukentlige treningene som vi gjen-

nomfører. Effekten av trening og 

sosialt samvær i et rusfritt miljø er 

merkbar. Det hjelper. Nedturene 

ser vi på dem som gjerne vil, 

men som ikke orker. De positive 

impulsene som treningen gir, er 

ofte ikke nok til å bryte opp en 

hverdag preget av rus.

Den beste indikasjonen på dette 

finner vi når vi går gjennom listen 

over de som har vært innom 

treningene. Siden oppstarten har 

det vært 65. I gjennomsnitt møter 

det mellom 3 - 10.

Vi har deltatt på 2 turneringer 

i 2016. Vi var i Sandefjord i juni 

og på Lillestrøm i desember. 

Sportslig så klarte heller ikke 

Gatelaget å vinne heder og 

gull denne sesongen, men Fair 

Play prisen som vi fikk med oss 

hjem fra Lillestrøm var gjev. Det 

gjeveste for oss som er ledere, er 

at alle spillerne har oppført seg 

eksemplarisk på begge turene. 

De har vært gode Viking ambas-

sadører.

Det viktigste for oss er å få med 

oss så mange som mulig på dette 

opplegget. Vi ser at de som klarer 

å møte opp jevnt og trutt opplever 

fremgang og mestring. I 2016 har 

vi klart å få to av spillerne ut i jobb/

utdanning. Jeg tror at fotballen 

kan være den positive faktoren 

som kan være medvirkende til at 

flere klarer å endre en vanskelig 

livssituasjon.

Vi er blitt utfordret til å arrangere 

desember turneringen i 2017. 

Etter hvert så begynner dette å 

bli et ganske stort arrangement, 

men med god planlegging så skal 

vi nok få det til. En takk til Tonning 

Hammer og Odd Bjarne Vigre for 

alle bidrag i 2016. Begge har vært 

med fra starten, og er viktige 

bidragsytere i dette positive 

prosjektet. 
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Vi må starte dommerrapporten 

for 2016 med noen linjer om vår 

dommer, kursholder – og dommer-

veileder Bernt Malde’s bortgang. 

I en alder av 70 år døde Bernt 

20.juni 2016 av aggressiv, hissig 

og uhelbredelig kreftsykdom. 

Først var han medlem av Sp.kl. 

Jarl, men da familien flyttet til 

Byhaugen i 1978, kom han med 

i Viking og ble i klubben i 38 år. 

Fotballen betydde mye for Bernt. 

Han var dommer og dommer-

veilder i Viking og instruktør og 

kursholder i Fotballkretsen. Med 

pedagogisk sirlighet ga han alltid 

mye av seg selv. Bernt Malde blir 

savnet i klubben og i dommer-

miljøet !

I og med Bernt Malde’s bortgang 

mistet Viking en aktiv utøver. 

Dermed er det nå ni – 9 – aktive 

dommere/veiledere i klubben. 

Men Viking opprettholder 

statusen som en av kretsens gode 

dommer-klubber hvor det er re-

presentanter både på topp og i 

bredde. Det er også god tilgang 

på klubb-dommere som er med 

å dømme kamper i aldersbes-

temte-klasser hvor ikke kretsen 

setter opp dommere.  I tillegg er 

det en dommerobservatør som 

er også aktiv dommer samtidig.

Etter den siste rangeringen til 

Fotballkretsen har Viking nå 

Terje Olsen, Ole Gaute Hauge og 

Kjetil Solhaug  som dømmer i 4. 

divisjon som er kretsens høyeste, 

administrative serie. Å få dømme 

i 4.div. er ensbetydende med at 

dommerne kan få oppdrag med 

å være assistentdommere i 3.div. 

i enkelte tilfeller også i 2. div.

Ellers er det bra med dommere 

som er aktive nedover i divisjons-

systemet. Trond Johannessen 

Hauge, sønn til Ole Gaute, er 

rangert i 5. div. sammen med 

Sven Ove Sørensen.  Er oppført 

som aktiv, men er ikke plassert i 

noen grupper, er Øyvind Husebø 

Norberg. 

Tor Enge dømmer i alders-

bestemte klasser, men kan ta 

oppdrag som assistent til 4. div. 

I tillegg er han aktivt med å ta 

imot Elitedommerne som kommer 

til Viking stadion. Uzeir Veledar 

har også i flere år vært aktiv i 

Viking, dømmer aldersbestemte-

klasser i både 9-er og 7-er serien. 

Stefan Merenyi er aktiv dommer 

i aldersbestemte klasser og fast 

dommer- og med oppmann 

for klubbens G-50-lag.  Runder 

50-års aktiv dommergjerning i 

2017. I tillegg er han dommer-

veileder for Fotballkretsen for 

23.året. Stefan er også formann 

i Rogaland Fotballdommerlaug 

for 17. året. 

Det kreves hardt arbeid for å 

komme seg oppover på ran-

kinglisten, da kravet er stort og 

nåløyet er trangt. Dommerne må 

arbeide bevist for å bli bedre 

både når det gjelder de sportslige 

prestasjonene og regelkunnska-

per. 

I likhet med tidligere års praksis 

ble Viking-dommerne gitt kom-

pensasjon i form av tildeling av 

utstyrpakker etter hvilken divisjon 

de enkelte dømmer. 

Vi takker hver og en av våre aktive 

dommere for sesongen som er 

gått over i historien, og ønsker 

lykke til med dommergjerningen 

i sesongen 2017. 

Stefan  Merenyi

DOMMERRAPPORT 2016
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VIKING FK - REGNSKAP

Note 2016 2015

Driftsinntekter og driftskostnader

Inntekter for dugnad bodsalg Viking Stadion 163 890 431 292
Medlemskontingenter 1 460 050 1 444 144
Sponsorinntekter 807 400 691 569
Tilskudd / gaver / spillemidler 2 094 760 1 880 222
Inntekter fra bingo og spilleautomater 116 513 170 918
Inntekter FFO 2 486 696 2 899 479
Annen driftsinntekt inkl fotballskole og egenandeler 3 786 759 3 347 800
Inntekter fotballturnering 86 500 11 950
Sum driftsinntekter 11 002 568 10 877 372

Refundert lønn, pensjon, arb.avg. mm. Viking AS 5 29 865 993 30 263 123

Lønn, pensjon, arb.g.avg. mm spillere/trenere 5 29 865 993 30 263 123
Lønnskostnader andre ansatte Viking FK 5 5 147 477 7 277 452
Avskrivning på varige driftsmidler 6 98 000 322 277
Utgifter fotballturnering 85 832 19 050
Utgifter til deltakelse turneringer og reiseutgifter trenere 2 027 785 1 517 929
Idrettsutstyr m.m 597 694 500 007
Andre driftskostnader 5, 9 3 180 126 3 034 869
Vedlikehold Vikinghuset 83 310 26 099
Sum driftskostnader 41 086 216 42 960 808

Driftsresultat -217 655 -1 820 312

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 639 257 699 158
Annen rentekostnad 0 774
Sum finansposter 639 257 698 384

Årsresultat 421 602 -1 121 929

Overføringer til/fra egenkapital
Overført fra spillerutviklingsfond 230 000 165 000
Overført fra annen egenkapital 2 048 398 884 512
Gave til Stiftelsen Viking FK -2 700 000 0
Overført fra anleggsfond 0 72 417
Sum overføringer 421 602 -1 121 929
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VIKING FK - BALANSE
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VIKING FK - NOTER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak og
foreløpig Norsk Regnskapsstandard vedrørende god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Inntekter fra medlemskontingenter og bingo inntektsføres etter kontantprinsippet.
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert
som de leveres.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste
verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.

Andre fordringer oppføres til pålydende.

Note 2: Bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd knyttet til skattetrekk med kr 1.755.195, innskudd til
Anleggsfond med kr 608 og innskudd i Spillerutviklingsfond med kr 91.300.

Note 3: Egenkapital

Årets endring
Egenkapital

Egenkapital pr 01.01.2016 11 054 155 5 134 474 321 300 16 509 929
Årsresultat 421 602 0 0 421 602
Overført fra: 230 000 0 -230 000 0
Gave til Stiftelsen Viking FK -2 700 000 0 0 -2 700 000
Egenkapital pr 31.12.2016 9 005 758 5 134 474 91 300 14 231 532

Anleggsfond Spiller-
utviklingsfond

Sum

Note 4: spillerutviklingsfond og anleggsfond

Spillerutviklingsfondet er bundet til bruk for talentutvikling av yngre spillere og skal benyttes til
dekning av kostnader i forbindelse med deltakelse i turneringer på høyeste nivå i Norge eller
internasjonalt.

Anleggsfondet er øremerket til anleggsutvikling som gir nye fotballbaner eller kvalitetsforbedring
av eksisterende anlegg som Viking FK bruker og annet større utstyr til bruk i Viking FK’s
sportslige aktiviteter. Midler i fondet ble i 2013 benyttet til ansvarlig lån til Vikinghallen AS.
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Note 5: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser til daglig leder m.v.

Viking FK har en avtale med Viking Fotball AS om at de skal dekke alle lønnskostnader/
personalkostnader knyttet til A-laget. I tillegg dekker de deler av lønnsutgiftene til juniorlaget og
elitelagene ned til og med gutter 13 og lagets trenere / støtteapparat.

Lønn, honorarer, arbeidsgiveravgift etc. til spillere / trenere / støtteapparat ansatt i Viking FK som
er omfattet av avtalen med Viking Fotball AS består av følgende:

2016 2015

Lønn, honorar, sign on fee 25 807 287 26 147 787
Arbeidsgiveravgift 3 721 023 3 795 739
Offentlig tjenestepensjonsforsikring 337 683 319 597
Sum 29 865 993 30 263 123

Totalt dekket av Viking Fotball ASA -29 865 993 -30 263 123

Netto kostnad Viking FK 0 0

Antall årsverk knyttet til spillere og trenere: 30 37

Lønn 4 448 772 6 287 827
Arbeidsgiveravgift 640 573 912 771
Offentlig tjenestepensjonsforsikring 58 132 76 854

Antall årsverk knyttet til øvrig drift Viking FK: 10 8

Andre ansatte i Viking FK: 2016 2015

Sum lønnskostnader andre ansatte 5 147 477 7 277 452
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VIKING FK - NOTER, FORTSETTER

Viking F.K. har en pensjonsordning som oppfyller kravene etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert pensjonsordning.

Daglig leder er ansatt i Viking Fotball AS, og lønnes av dette selskapet. Daglig leder har
ikke mottatt noen godtgjørelse fra Viking Fotballklubb i løpet av 2016.

Ytelser til ledende personer: Styret
Lønn 0
Pensjonsutgifter 0
Annen godtgjørelse 0

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor (ekskl. mva): 2016 2015
-Revisjon 43 000 43 000
-Bistand med regnskap og noter 17 500 22 500
-Annen bistand 0 6 700
-Attestasjoner 16 500 23 800
Sum 77 000 96 000

Note 6 Varige driftsmidler

Totalt

Anskaffelseskost 01.01 1 673 568 1 032 676 2 706 244
Tilgang 0 0 0
Avgang 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12 1 673 568 1 032 676 2 706 244
Akkumulerte avskrivninger 31.12 542 000 1 032 676 1 574 676
Balanseført verdi 31.12 1 131 568 0 1 131 568

Årets avskrivninger 98 000 0 98 000

Avskrives over: 17,5 år 1,5-5 år

Driftsløsøre,
utstyrsbod
og lignende

Innredning/
påkost

Vikinghuset
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Note 7 Investeringer i datterselskap

Datterselskap Forretnings-
kontor

Kostpris
investering

Eierandel-/
stemmeandel

Egenkapital
siste år 100 %

Resultat siste
år 100 %

Vikinghallen
AS

Stavanger 30 000 100 % 1 147 834 1 018 673

Note 8 Utlån Vikinghallen AS

Selskapet har i 2013 ytt et ansvarlig lån til Vikinghallen AS på kr. 7.970.000 i forbindelse med
oppføring av Vikinghallen. Lånet var rentefritt de to første årene. I 2015 og 2016 er det beregnet
renter på lånet med kr. 624.000.

Note 9 Andre driftskostnader

Andre driftskostnader består av: 2016 2015

Leie fotballhall/andre treningskostnader 921 593 618 750
Andre driftskostnader relatert til FFO 469 715 574 709
Andre driftskostnader relatert til vareforbruk 223 804 223 750
Øvrige andre driftskostnader 1 565 014 1 617 660
Sum andre driftskostnader 3 180 126 3 034 869



68

REVISORS BERETNING
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KONTROLLKOMITEENS 
BERETNING FOR 2016
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INNKOMNE FORSLAG

KONTINGENT
Styrets forslag til vedtak:

«Styret foreslår at kontingenten forblir uendret»

Pensjonister                           kr. 300.-     

Passive                                   kr. 600.-        

Andre medlemmer               kr. 1800.-      

Familiemedlemskap             kr. 2800.-      

Styret beslutter de ulike treningsavgifter og dugnadsavgifter.

DISPONERING AV OVERSKUDD
Årets overskudd er på kr. 421 602,-

Styrets forslag: «Styret foreslår at kr.150 000.- overføres til trener/spillerutviklingsfond og resten kr.271 

206.- overføres til egenkapitalen»

Begrunnelse: Dette fondet er redusert til kr. 91 300,- og styret ønsker å øke dette, slik at en eventuelt kan 

tilføre utviklingssatsingen flere midler.

FORSLAG TIL NYTT ORGANISASJONSKART
Begrunnelse: «Etter at det ble besluttet å gå tilbake til et styre for Viking F.K. og et styre for Viking 

Fotball AS, har styret funnet det hensiktsmessig å justere ytterligere på organiseringen av klubben. På 

denne bakgrunn er forslag til nytt organisasjonskart laget».

Styrets forslag til vedtak:

«Styret foreslår overfor årsmøtet at det nye organisasjonskartet vedtas»

Kommer på årsmøtet - rakk ikke trykkefristen!
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VIKING FK  - ORGANISERING 2016

ORGANISASJONSKART VIKING
Godkjent i e.o.årsmøte Viking FK og e.o.generalforsamling Viking AS pr mai 2016
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INNTEKTER   
Salgsinntekter                                              935 000

Kontingent/tr.avgift, egenandeler                3 079 000

Sponsorinntekt                                             765 000

Tilskudd                                                          765 000

Bingo/Grasrot                                                760 000

Inntekter FFO/IFO                                      2 774 000

Fotballskoler/turneringer                             984 000

Andre inntekter                                          637 000

 

SUM INNTEKTER                                        10 684 000

 

 

 

 

UTGIFTER  
Treninger/reise/dommer                           1 374 000

Utstyr                                                             1 753 000

Lønninger                                                    6 249 000

Kostnader lokaler                                            355 000

Eksterne honorarer                                         550 000

Kontorkostnader                                              164 000

Andre kostnader (NFF/RFK, premier…)         523 000

Avskrivninger                                                    160 000

 

 

Sum kostnader  11 128 000

 

 

FINANS 
 

Nto. Finansinntekter  (663 000)

 

 

Resultat  219 000 

BUDSJETT 2017
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Styret i Viking FK

Leder  Kristin Kragseth     1 år 

Nestleder Anne Kristin Rugland Thulin   2 år

Styremedlem Egil Østenstad     2 år

Styremedlem Annette Kvia     2 år

Styremedlem Brede P. Hangeland    Ikke på valg 

Styremedlem Rune Bertelsen     Ikke på valg

Styremedlem Rune Giske     Ikke på valg

Styremedlem Finn Eide      Ikke på valg

Varamedlem Waldemar Pettersen    2 år 

Styremedlemmer fra Viking FK til Viking AS

Styremedlem Kristin Kragseth    1 år 

Styremedlem Rune Bertelsen     1 år 

Varamedlem Anne Kristine    2 år 

 Rugland Thulin

Valgkomite Stiftelsen Viking FK

Leder Bjørn Kristian Vesttun   Ikke på valg

Medlem Erik Forgaard    2 år 

Medlem Nicolay Schreuder   2 år

Kontrollkomite 

Leder Jan O. Jansen    Ikke på valg

Medlem Lill Erlandsen    2 år

Varamedlem Frank A. Olsen    Ikke på valg 

Varamedlem Erik Hirth     Ikke på valg

STYRETS INNSTILLINGER
Vikinghallen

Leder  Einar Vevatne     1 år

Styremedlem Christian Hagemann   Ikke på valg

Styremedlem Rune Bertelsen    2 år

Valgkomite Viking FK

Leder Anders Thingbø    2 år

Medlem Terje Eide     Ikke på valg

Medlem Trude Wiik    Ikke på valg

Varamedlem Lill Erlandsen    1 år

Revisor

PWC  v/ Gunstein Hadland

VALG
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45 år   Jan O. Jansen

35 år   Jan Olav Pedersen

15 år   Andre Danielsen

10 år   Mikkel Fjeldheim

 Mads Hembre

 Arne Nordhagen

 Egil C. Svela

 5 år   Nick Hegreberg

 Paal Johansen

 Hans Petter Jørgensen

 Vidar Kristensen

 Annette Kvia

 Gaute Løvset

 Henning Madsen

 Baard Slaattelid

 Oddmund Petter Aasen

100 seriekamper  Iven Austbø  

                          

 

                       

UTMERKELSER ÅRSMØTET 2016
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REFERAT FRA ÅRSMØTET 2015
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REFERAT FRA EKSTRA-
ORDINÆRT ÅRSMØTE 2016
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§ 1 . Fondet ble opprettet i 

forbindelse med omorganisering 

og nedleggelse av Viking Sport 

AS.

Formålet med fondet er å gjøre 

styret i stand til å yte økonomisk 

bidrag til spillerutvikling ved å 

dekke reisekostnader og opphold 

for turneringer og lignende for 

lag eller spillere i Viking FK i 

alderen 11 til 19år. Midler fra fondet 

kan også anvendes til videreut-

vikling av trenere som arbeider 

med klubbens spillere opp til 19år. 

Dette gjelder i tilfeller hvor de 

ordinære ordninger klubben har 

for dekking av nevnte kostnader 

ikke kan anvendes. Det er kun 

i disse tilfeller at fondet kan 

benyttes.

§ 2. Størrelsen på fondet ved 

opprettelse i 1992 var kr 222.079,- 

Størrelsen på fondet kan av styret 

i Viking FK økes ved overskudd i 

driften av Viking FK slik at fondet 

utgjør inntil kr 600.000,-. Midler 

plassert i fondet skal stå på egen 

rentebærende bankkonto.

§ 3. Det gis kun støtte etter 

skriftlig søknad til styret i Viking 

FK. Støtte gis kun til turneringer 

som har stor betydning for spil-

lerutvikling, det vil si turneringer 

hvor motstandere antas å være 

blant de beste lag i Norge for 

årsklassen, eller internasjo-

nale turneringer med nivå som 

tilsvarer høyeste nivå i Norge eller 

bedre. Det gis maksimalt støtte 

til 50% av de faktiske kostnader 

til reise og opphold for spillere 

og lagledere. Enkelt spillere 

med en vanskelig økonomisk 

situasjon kan også søke om støtte 

til dekning av egenandel for å 

delta på turnering av tilsvarende 

sportslig nivå som nevnt ovenfor. 

Det er styret i Viking FK alene 

som med simpelt flertall avgjør 

om mottatt søknad kvalifiserer 

for støtte og om søker skal motta 

støtte fra fond, ordinære drifts-

midler eller ikke motta støtte. 

Styret i Viking FK har kun adgang 

til å benytte 150.000 av fondet 

innenfor en tidsramme på 1år 

(12mnd).

§ 4. Vedtak i styret i Viking FK 

knyttet til søknader og faktisk 

bruk av fondet skal fremkomme 

i årsberetning og informeres om 

på årsmøtet i Viking FK. 

§ 5. Dersom det oppstår behov 

for å endre fondets maksimale 

størrelse, avvikle fondet eller 

endre statutter skal saken først 

drøftes i styret i Viking FK som 

deretter fremmer innstilling til 

årsmøtet i Viking FK som fatter 

det endelige vedtak.

VIKING FK - STATUTTER  
FOR SPILLERUTVIKLINGSFOND
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§ 1 . Fondet ble opprettet i 

forbindelse anvendelse av 

overskudd i årsregnskap i år 

2008.

Formålet med fondet er å gjøre 

styret i Viking FK i stand til å yte 

økonomisk bidrag til anleggsut-

vikling til klubbens aktivitet for 

aldersbestemte lag.

§ 2. Størrelsen på fondet 

ved opprettelse i 2008 var 

kr.1.000.000,- Midler plassert i 

fondet skal plasseres på egen 

rentebærende bankkonto og eller 

fordring/utlån innen Viking F.K.

§ 3.  Fondet kan anvendes til an-

leggsutvikling som gir nye fotball-

baner eller kvalitetsforbedring 

av eksisterende anlegg som 

Viking FK bruker herunder også 

Vikinghuset. Støtten trenger ikke 

være til anlegg eiet av Viking FK, 

men det må være anlegg som 

Viking FK skal benytte i tiden 

etter at midler fra fondet er 

anvendt. Det kan også brukes 

midler fra fondet til innkjøp av 

større utstyr (ikke baller, vester, 

antrekk, mål, kjegler osv.) som 

for eksempel større treningsap-

parater/utstyr til treningsrommet 

på Vikinghuset, pasningsvegger 

og annet større utstyr til bruk i 

Viking FK’s sportslige aktiviteter.

Det er styret i Viking FK alene som 

med simpelt flertall avgjør bruk av 

fondet og om den aktuelle søknad 

kvalifiserer for støtte. Styret har 

ikke anledning til å disponere mer 

enn kr. 1. mill. fra fondet i løpet 

av 1 år (12 mnd) uten årsmøtet i 

Viking FK sitt samtykke.

§ 4. Vedtak i styret i Viking FK 

og faktisk bruk av fondet skal 

fremkomme i årsberetning og 

informeres om på årsmøtet.

§ 5. Etter at det er brukt midler 

av fondet skal styret forsøke å 

avsette midler til oppbygging av 

fondet til nivå definert i  2 når 

overskudd i driften av Viking FK 

tillater dette.

§ 6. Dersom styret i Viking FK 

mener det er behov for å avvikle 

fondet eller endre statutter skal 

saken først drøftes i styret som 

deretter fremmer innstilling til 

årsmøtet i Viking FK som fatter 

det endelige vedtak.

VIKING FK - STATUTTER  
FOR A NLEGGSFOND
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Æresmedlemskap

Medlemmer av Viking FK som 

har ytet klubben særskilt tjeneste 

kan innvoteres som æresmed-

lemmer. Forslaget må komme fra 

et enstemmig styre eller fra et 

enstemmig æresmedlemkolle-

gium. Det kreves  flertall blant de 

stemmeberettigede på årsmøtet 

for stadfestelse.

Ved spesielle jubileer kan stad-

festelsen bli foretatt av styret og 

æresmedlemkollegiet. Dette skal 

være enstemmig.

Goder: Personer med æresmed-

lemskap har gratis adgang på 

beste plasser for 2 personer ved

alle Viking F.K.s arrangementer

Fortjenestemedalje

Medlemmer av Viking FK som har 

ytet klubben særskilt tjeneste, 

sportslig, administrativt eller på 

annen måte, kan tildeles Viking 

F.K.s fortjenestemedalje. For å 

kunne oppnå hederstegnet må 

man være fylt 25 år og ha minst 

10 års medlemskap.

Beslutningen om tildeling foretas 

av styret og det kreves simpelt 

flertall

Goder: Medlemmer med fortje-

nestemedalje har for personlig 

bruk gratis adgang på beste plass 

for 1 person til klubbens sportslige 

arrangementer. Denne rettigheten 

gjelder så lenge vedkommende er 

medlem av Viking FK

Innsatspokal

Utmerkelsen tildeles en av 

klubbens medlemmer som 

spesielt i løpet av året, men gjerne 

over lang tid, har ytet klubben 

en særskilt tjeneste. Beslutningen 

om tildeling foretas av styret i 

samråd med ungdomsstyret.

Årets spiller

Utmerkelsen tildeles en av 

A-lagets spillere som i løpet av 

sesongen har vist sportslige pre-

stasjoner av høy kvalitet. Spilleren 

blir utpekt av styret i samråd med 

trenerkollegiet.

William Danielsens minnepokal 

for god sportslig utvikling 

gjennom sesongen

Pokalen tildeles en ung spiller 

tilknyttet klubbens A-gruppe 

som gjennom sesongen har vist 

god sportslig utvikling. Spilleren 

blir utpekt av æresmedlemkol-

legiet, og overrekkes på klubbens 

årsmøte av et æresmedlem.

Aktive år

Kriterier:

Betalt aktiv medlemskap for 

sesongen

Første året som kan telle som 

aktiv er det året en fyller 16 

år (første års junior)

Som spiller må en ha deltatt 

i 4 kamper

Som leder, trener, assistent-

trener, oppmann eller hjelpe-

oppmann ( Må ha hatt vervet 

minimum halve sesongen)

Styremedlem, aktiv varamann 

teller også. (dog deltatt 

minimum halve året.)

Styret kan bestemme om andre 

kan få tellende år som aktiv utover 

det som er nevnt ovenfor.

Premiering

Medalje for hver 5 år.

VIKING FK - STATUTTER
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FORTJENESTEMEDALJER
Alfsen, Alf Waldemar

Andersen, Harald

Berntsen, Bjarne

Bjørnsen, Rolf d.y.

Ekeland, Anbjørn

Erland, Magne

Fjælberg, Svein

Hammer, Tonning

Henriksen, Per

Hinna, Henry

Jansen, Jan Olaf

Johannesen, Trygve

Larsen, Terje

Merenyi, Stefan

Nilsen, Terje

Oftedal, Leif

Paulsen, Hans Edgar

Pedersen, Jan Olav

Pereira, Thomas 

Refvik, Isak Arne

Valen, Inge

Vesttun, Bjørn Kristian

Ørke, Jan

500 A-kamper

Johannesen, Erik

Svendsen, Torbjørn
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LOV FOR VIKING FK1

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1. Formål

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 

 paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal   

 bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2. Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.2

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Rogaland idrettskrets, hører hjemme i Stavanger   

 kommune, og er medlem av Stavanger idrettsråd. 3

(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

 regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3. Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:  

 a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds

 regelverk og vedtak.     

 b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 

  organisasjonsledd i NIF. 

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, 

 skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale 

 seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket 

 kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes 

 til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket 

 opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk  

 og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

 medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 

 medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på 

 inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken 

 og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt 

 informere om klageadgang.

(8) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 

 ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets 

 behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og 

 årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

(9) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen 

 tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt 

 kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket 

 opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Idrettslagets vedtak trer ikke 

 i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(10) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd  

 med forskrift gitt av Idrettsstyret.

1 Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn.

2 Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. 

NIFs lov § 10-1. Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund. 

3 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.

LOV FOR VIKING FK1

§ 1. Formål

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 

 paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal   

 bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2. Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.2

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Rogaland idrettskrets, hører hjemme i Stavanger   

 kommune, og er medlem av Stavanger idrettsråd. 3

(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

 regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3. Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:  

 a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds

 regelverk og vedtak.     

 b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 

  organisasjonsledd i NIF. 

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, 

 skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale 

 seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket 

 kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes 

 til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket 

 opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk  

 og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

 medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 

 medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på 

 inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken 

 og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt 

 informere om klageadgang.

(8) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 

 ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets 

 behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og 

 årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

(9) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen 

 tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt 

 kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket 

 opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Idrettslagets vedtak trer ikke 

 i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(10) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd  

 med forskrift gitt av Idrettsstyret.

1 Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn.

2 Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. 

NIFs lov § 10-1. Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund. 

3 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.
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§ 4. Medlemskontingent og avgifter

 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.4 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for   

 deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5. Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting 

 i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen 

 skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved 

 valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra 

 hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes 

 representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 

 styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der 

 nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende 

 til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt   

 årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

 bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om 

 dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon 

 kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

§ 6. Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget 

 i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der 

 en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet 

 organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

(2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har 

 ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt 

 og medlemskap i laget.

(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem 

 av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme  

 konkurranse.  

(5) Forslagsrett:

 a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 

 b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget 

 c)  Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets   

  representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

 d)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor  

  komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på 

  årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. 

 e)  Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

(6) Talerett:5

 Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.

 
4 Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. 

Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.

5 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som 

ligger innenfor sitt arbeidsområde.»
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§ 7. Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget 

 eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å 

 fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet 

 er opphørt.

(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

 årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges 

 eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen  

 skjer. 

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan 

 sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap 

 i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke    

 ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller   

 oppnevnt.

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

 bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare 

 gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 8. Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1) Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse 

 i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget 

 eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær 

 med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. 

 Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får 

 en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan 

 ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 

 som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det 

 kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det 

 organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller   

 oppnevnt. 

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

 bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare 

 gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 9. Inhabilitet

(1)  En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge   

 grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 

 a)   Når vedkommende selv er part i saken, 

 b)  Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende l

  inje eller i sidelinje så nær som søsken, 

 c)  Når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part, 

 d)  Når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

  organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. 

(Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015) Stiftet 10. august 1899, vedtatt av årsmøtet 30. januar 2009, 

med senere endringer av 15. mars 2016, godkjent av Rogaland idrettskrets den 26. april 2016.
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(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

 svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen 

 i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen 

 som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 

 inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i   

 idrettslaget.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

 oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 

 påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 

 viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse   

 retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

 medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for 

 flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet 

 medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I 

 sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om 

 forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør 

 varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom 

 det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

 krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn 

 til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 10. Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et 

 flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 

 Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling 6 eller ved fjernmøte 7. Ved skriftlig 

 saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med 

 forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til 

 det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte 

 skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11. Tillitsvalgtes refusjon av ugifter. Godgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i   

 forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

§ 12. Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.8 

6 For eksempel per e-post

7 For eksempel møte per telefon/videokonferanse

8 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.

III. ØKONOMI
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(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge 

 NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å 

 følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, 

 skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/

 registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som 

 har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. 

 Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov §  2-12.

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

 Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

 resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med 

 grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/

 avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med 

 mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en 

 egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom 

 idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret 

 med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier 

 skal opplyses i note til årsoppgjøret.

(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 

 forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 13. Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars   

 måned.9

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 

 på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 

 internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 

 idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 

 dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles 

 på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og 

 andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig 

 senest én uke før årsmøtet. 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

 innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker 

 som ikke kan behandles.

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer  

 og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som 

 minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke 

 er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

 oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan 

 behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

9 Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning. 

(Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015) Stiftet 10. august 1899, vedtatt av årsmøtet 30. januar 2009, 
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§ 14. Ledelse av årsmøtet

 Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem.  

 Det kan velges flere dirigenter og referenter.

§ 15. Årsmøtets oppgaver

 Årsmøtet skal: 10

 1.  Godkjenne de stemmeberettigete.

 2.  Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

 3.  Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

 4.  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 

 6.         Behandle forslag og saker. 11 

 7.  Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi 

  gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 12

 8.  Vedta idrettslagets budsjett.

 9.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 13 

 10.       Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.  

 11.        Foreta følgende valg: 14

  a. Leder og nestleder.

  b. 6 styremedlem og 1 varamedlem. 15

  c. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

  d. Kontrollkomité med minst to medlemmer. 16

  e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

   representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

  f. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges va 

 ramedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

§ 16. Stemmegivning på årsmøtet

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 

 med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én 

 stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke  

 avgitt. 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

 Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 

 stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 

 kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og 

 stemmene anses som ikke avgitt. 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de 

 avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. 

 Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

  10 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. 

Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

11 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

12 Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse. 

13 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

14 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.

15 Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og 

ett varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.

16 Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idretts-

lagets regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»
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(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer 

 enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. 

 Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de 

 valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de 

 øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er 

 det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 17. Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers 

 varsel etter:

  a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.

  b) Vedtak av styret i idrettslaget.

  c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

  d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig 

 måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. 

 Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller 

 være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I 

 sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig 

 på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 

 medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 

 ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav 

 til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 

 eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. 

 under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære 

 årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 18. Idrettslagets styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet 17 mellom   

 årsmøtene.

(2) Styret skal bl.a.:

  a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

  b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar  

   med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet 

   organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende 

   organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig    

   økonomistyring.

  c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver 

   og utarbeide mandat/instruks for disse.

  d)  Representere idrettslaget utad.

  e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 18  

  f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten. 19

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer   

 forlanger det.

§ 19. Grupper og komiteer

(1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 

 frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem 

 av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

  17 Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid 

gjennom særskilt instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.

18 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming.

19 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.

(Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015) Stiftet 10. august 1899, vedtatt av årsmøtet 30. januar 2009, 
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(2) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse 

 skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 

 organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

(3) Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette 

 grupper med gruppestyrer, gjelder følgende: 

  a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret 

   velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til 

   valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å 

   oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen. 

  b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret 

   fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles 

   av gruppestyret med minst én ukes frist. 

  c) Det årlige møtet skal:

   i. Behandle regnskap.

   ii. Behandle gruppens årsberetning. 

   iii. Fastsette budsjett.

   iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf. § 15 nr. 7.

   v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

  d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

  e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten 

   hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20. Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

 straffesaker og dopingsaker

 For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

 straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 21. Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å 

 ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt 

 av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen 

 er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å 

 unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i  §  21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger 

 av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 22. Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir 

 oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder 

 senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om 

 sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 

 bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler 

 etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal 

 oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære 

 årsmøte for behandling av saken.

LOV FOR VIKING FOTBALLKLUBB, FORTSETTER
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FRA ARKIVET - IDRETTSLAGET VIKING
 Stiftet 10. august 1899
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Lover for Idrettslaget "Viking" vedtatt av generalforsamlingen 18. januar 1926.
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Lover for Idrettslaget "Viking" vedtatt av generalforsamlingen 18. januar 1926.
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Lover for Idrettslaget "Viking" vedtatt av generalforsamlingen 18. januar 1926.
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HELLER STORE TALL ENN STORE ORD

Hess Norge er en del av et globalt energiselskap. 
Overalt hvor vi har aktivitet ønsker vi å være  
en god nabo. Her i Norge er vi spesielt opptatt  
av samarbeid og støtte til barne- og ungdoms-
arbeid, utdanning og idrett. Heia Viking!

VI HEIER PÅ  
NABOEN VÅR I

11A

Foto: johanneswberg.com


