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STYRETS BERETNING 2017
Styret i Viking F.K. har hatt følgende 
medlemmer i 2017:

Leder Kristin F. Kragseth 
Nestleder Anne Kristine Rugland Thulin
Styremedlem Egil Østenstad
Styremedlem Rune Giske
Styremedlem Rune Bertelsen
Styremedlem Annette Kvia
Styremedlem Finn Eide
Styremedlem Brede Hageland
Varamedlem Waldemar Pettersen

Introduksjon
Viking Fotballklubb er en 
tradisjonsrik og stor fotballklubb, 
med over 1000 medlemmer og rundt 
70 lag. I Viking FK er det samspill 
mellom topp og bredde. Dette har 
en verdi for hele 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 breddefotball 
for begge kjønn. Fotball er for alle. 
Klubbens allsidighet og verdier.

2017 har vært et utfordrende år på 
mange måter. Først og frems rykket 
A-laget ned. Et skuffende resultat for 
alle i og rundt Viking. Grep er tatt 
med nytt trener team og en ny stall 
er i ferd med å bygges. Man skal lære 
og stadig bli bedre.

Den økonomiske situasjonen i Viking 
Fotball AS har vært vanskelig. FK 
styret har jobbet tett sammen med 
AS styret for å finne gode løsninger 
blandt annet omkring effektiv styring 
av Viking.

Tross utfordringer har det vært mye 
å glede seg over. Det har vært viktig 
for styret å bygge videre på det 
arbeidet som har vært gjort, for å bli 
en klubb som utvikler egne talentet i 
tillegg til å utvikle egen klubb, samt 
ha et godt samarbeid med Viking 
Fotball AS og klubbene rundt oss. 
Det spirer og gror i organisasjonens 
yngre garde. både på gutte og jente 
siden, både i bredden og i utviklings-

lagene våre. Og ikke minst gleder 
det at så mange frivillige stiller opp 
for å bidra. Dugnadsånden er helt 
nødvendig for å få til det vi gjør. 

I 2017 er i.h.h.t alle planlagte 
styremøter avhold til styreinstruks 
og årshjul. 

Organisasjonens art
Klubbens formål er å skape fotball-
glede i alle fasonger, gjennom både 
bredde og talentsatsing, innenfor 
rammer gitt av Norges Fotballfor-
bund, Norges Idrettsforbund og 
Olympiske og Paralympiske Komite.

Viking FK bestreber seg på å ha et 
tilbud til alle som vil spille fotball 
etter klubbens retningslinjer. Klubben 
skal ha et godt rekrutteringsar-
beid og ivareta spillere på en god 
måte. Vi skal bidra til å skape gode 
mennesker. 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 resultat.

Til tross for at A-laget rykker ned et 
nivå, er formålet med elitesatsningen-
fremdeles 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 budsjettet for 2018 
og klubbens langsiktige prognoser. 
Styret vurderer den økonomiske 
situasjonen i FK som bra. Det samme 

gjelder for Vikinghallen AS.

Økonomien i Viking Fotball AS har 
vært utfordrende. Viking FK har fulgt 
situasjonen tett for å være rede skulle 
AS ikke klare å holde sine økonomiske 
forpliktelser og ansvaret falle tilbake 
på FK. Heldigvis har situasjonen 
bedret seg for AS.

Arbeidsmiljø og likestilling
Sykefraværet i Viking FK var totalt 
4,3%. Utover det som normalt følger 
av fotballklubbens virke, er det 
ikke forekommet eller rapportert 
alvorlige arbeidsuhell eller ulykker 
som har resultert i materielle. eller 
personskader. Hoveddelen av de 
ansatte er fotballspillere. 

Det erblitt videreført tiltak for å holde 
sykefraværet nede, samt tiltak for å 
få sykemeldte raskest mulig tilbake 
i arbeid. Arbeidsmiljøet betraktes 
som godt. En formell Arbeidsmiljø 
undersøkelse var planlagt, men ikke 
gjennomført i 2017.

Viking har som mål å være en ar-
beidsplass der det råder likestilling 
mellom kvinner og menn. Det skal 
ikke forekomme forskjellsbehandling 
grunnet kjønn. Av klubbens ansatte, 
som til sammen utgjør 37 årsverk 
er det 1 kvinne og 36 menn. Styrets 
leder, nestleder og ett  styremeldem 
er kvinner.

Miljørapportering
Viking FK sin virksomhet medfører 
i liten grad forurensing og utslipp 
som kan være til skade for det ytre 
miljø. Selskapets virksomhet er ikke 
regulert av konsesjoner. 

HMS
Den utarbeidede HMS håndboka 
følges. Det er fokus på at alt vi 
gjør skal vi gjøre med integritet og 
respekt for de rundt oss.

Lag
Viking FK har i 2017 i tillegg til A-lag 
hatt følgende øvrige lag; HC laget, 
veteranlag og Gatelaget. Vikings 
barne- og ungdomsavdeling hadde 



7

i 2017 hele 63 lag med i seriespill, i 
alder 6-19 år.

Barne- og ungdomsavdelingen
Viking FK har en stor og god barne- 
og ungdomsavdeling. Som nevnt har 
hele 63 lag trent og spilt kamper i 
2017. De yngste lagene; 6 år har spilt 
knotte-turneringer arrangert av RFK, 
og øvrige lag har spilt i seriespill.

Det er gledelig å se at Viking evner 
å holde godt på ungdommen. Vi er 
heldige som har så mange flotte 
foreldre som sammen med de 
ansatte i Viking FK bidrar til å utvikle 
og skape idrettsglede blant barn og 
ungdom.

Utviklingsavdelingen
Viking FK´s utvikl ingsavde-
ling har stilt med følgende lag: 
 
•	 G 13 (spilte i G 14 elite)
•	 G 14 (spilte i G 15 elite)
•	 G 15 (spilte i G 16 elite)
•	 G 16 (spilte i G 16 Nasjonal serie)
•	 G U 19, som spilte i Nasjonal serie
•	 Rekruttlag i 3. divisjon
•	 J 14 (spilte i eliteserien)
•	 J 16 (spilte i eliteserien)
•	 Damelag (spilte i 3.div.)

Rekruttering
Knotteskolen ble gjennomført vår/
høst 2017, med over 70 deltakere - 
både jenter og gutter - i årskull 2011 
og 2012. Trenerkoordinator Hugo og 
daglig leder Stine gjennomførte i 
sammen med Vikingungdom, som 
trenere. Rekrutteringsarbeidet til de 
yngste guttelagene har vært bra. 
2011 og 2012-kullet består av hhv ca 
40 og 30 spillere. 

Jentene rekrutteres erfaringsmessig 
noe senere til klubb, med resultat 
at vi har for få på samme kull til å 
etablere egne jentelag. Disse går inn 
på eldre jentelag inntil de er mange 
nok til å etablere egne lag.

I etterkant av knotteskolen ble de 
foreldre/foresatte som meldte seg 
som trenere/ledere, deltakere på 

et kort trenerkurs, for å gi dem en 
god start i rollen som frivillig trener 
i Viking FK.

Trenerutvikling
Januar 2017 kom trenerkoordina-
tor Hugo Vicente på plass i en 50% 
stilling, kombinert som hovedtrener 
for G13 utviklingslag. Trenerkoordi-
nators viktigeste arbeidsoppgave 
er å følge opp de frivillige foreldre/
foresatte trenerne i klubben. Hugo 
startet med å produsere et godt ar-
beidsverktøy; trenerhåndboka, som 
han presenterte til alle trenere på 
trenerforum og som ble benyttet ifm 
eksempeltreninger. Trenerhåndboka 
gir beskrivende retningslinjer for en 
god treningsøkt, fokusområder og 
nøkkeløvelser for de forskjellige 
årskullene.

Følgende tiltak ble gjennomført av 
trenerkoordinator i 2017:

•	 Trenerforum
•	 Gjennomføring av eksempel-

treningr
•	 Trenerkurs
•	 Observasjon og veiledning av 

trenere

På slutten av sesongen ble Grasrot-
trener kurs 1 gjennomført av Hugo. 
Trenerkoordinatoren var også ute i 
naboklubber for inspirasjon og fag-
samlinger. Det var variabelt oppmøte 
hos flere klubber. Her må det tenkes 
nytt med mål om at sammen kan vi 
spille hverandre enda bedre.

Aktiviteter
FFO - fotballfritidsordning
FFO avholdes både i Vikinghuset og 
i Vikinghallen, med totalt 140 gutter 
og jenter (færre jenter enn ønskelig) 
i alder 9-12 år. Espen Andresen og 
Gaute Schei var ledere første halvår, 
mens Marius Torstrup Kloster overtok 
fra august 2017.

Frem til vinteren samarbeidet Viking 
og VBK om FFO, mens VBK i etterkant 
selv overtok ansvaret for FFO i eget 
klubbhus. Viking stilte seg tilgjenge-

lig for bistand med (sports)planer og 
erfaringsutveksling.

IFO - idrettsfritidsordning
IFO interessen steg kraftig i 2017. 
Stabilitet i kombinasjon med erfarne 
trenerkrefter kan være noe av 
grunnen til det, samtidig som tilbudet 
begynner å bli kjent.

Ca 40 barn var med første halvår, 
og utpå høsten kom flere til, og i 
utgangen av 2017 var over 60 jenter 
og gutter i alteren 7-12 år deltakende 
(like mange jenter som gutter). 
Opplegget baserer seg på mye lek 
og lystbetont aktivitet, med mål om 
å gi barna både allsidig trening og 
gode mestringsopplevelser, som 
igjen gir treningsglede.

Fotballskoler
Viking ønsker å tilby fotballskoler 
for alle, derfor har flere forskjellige 
konsepter blitt gjennomført i 2017: 

•	 Jentefotballskoler, hvor Christer 
Corneliussen (tidligere spiller og 
ansatt i klubben) har vært en 
god ressurs inn mot skolene, i 
sammen med andre frivillige. 

•	 Eliteskole i Vikinghallen, der 
de fleste av Vikings ansatte 
trenerkrefter har vært i sving. 

•	 Knotteskole med 6 økter før som-
merferien og 6 økter etter som-
merferien, hvor Hugo Vicente 
sammen med Vikings ungdom 
sto for gjennomføringen. 

•	 Sommerskoler - en fem dagers 
og en tre dagers. Ansatte trenere 
arrangerte sammen med Viking-
ungdom som trenere/ledere. 

•	 Det er kapasitet til å ta imot 
flere deltakere på jentefot-
ballskolene, og vi har hatt noe 
nedgang på sommerskolene   
i forhold til 2016. Elitefortballsko-
lene har vært helt full-booket 
og knotteskolen nådde også 
opp mot maks antall deltakere. 
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STYRETS BERETNING 2017, FORTSETTER

Knotteturneringer i Vikinghallen
Fire helger med knotteturneringer, 
(5ér fotball), ble gjennomført, for 
aldersgruppen 7-10 år, hvor mellom 
60-70 lag deltok i løpet av helgene. 
Driftsleder for Vikinghallen, sammen 
med daglig leder, sto ansvarlig for 
både planlegging og gjennomfø-
ring. Spillere og foreldre/foresatte, 
jobbet som dommere og i kiosk - med 
mulighet for å tjene penger inn til 
egen lagkasse.

Nattcup
Nattcup har blitt populært blandt 
ungdommen, hvor hele tre netter 
med Nattcup ble gjennomført i 2017 
for aldersgruppe 13-16 år, Cupen 
legger opp til at ungdommen skal 
organisere seg selv, med minst 
mulig vokseninnblanding. Det 
er gruppespill og et sluttspill. På 
Nattcup fylles Vikinghallen opp av 
både ungdom som spiller, og mange 
som heier. Det er kjekt, men også 
noe utfordrende med tanke på ro 
og orden, så godt vakthold er viktig. 
Juniorlagets spillere og foreldre/
foresatte jobbet under Nattcup og 
bidro til inntekt til egen lagkasse.

Klubbdommerkurs
Klubbdommerkurs ble gjennomført 
av Stefan Merenyi før seriestart. En 
gjeng på ca. 20 flott Vikingungdom 
deltok. De dømte Vikinglag til og med 
12 år, gjennom sesongen. Dommerne 
gjør en god jobb og får skryt av både 
foreldre/foresatte og trenere - både 
i egen klubb og fra klubber som er 
på besøk. Over 60 klubbdommere 
er nå registrert i klubben.

Felles reisemål
Det er gjort vedtak om felles reisemål 
for Vikings 11 og 12 åringer i Sør Cup 
i Kristiansand, og for de som er 13 
år og eldre går turen til Dana Cup i 
Hjørring, Danmark.

4 lag reiste til Sør Cup, og hele 11 lag 
reiste til Dana Cup.

En arrangementkomite ble etablert, 
bestående av en representant fra 

hvert reisende lag. Danageneral 
Bengt Georgsen, planla og 
organiserte turen sammen med 
foreldre/foresatte, og det ble det en 
godt gjennomført tur, både sportslig 
og sosialt. Nytt av året var en felles 
sosial happening for alle deltakende 
Vikinglag - og det var populært.

Vikingdagen
Vikingdagen er hele klubbens dag. 
Da samles stort og smått for å feire 
klubben som vi er så stolt av.

Vikingdagen ble arrangert i Viking-
hallen 4. november, etter samme mal 
som året før. De yngste kom først og 
gjennomførte 10 stasjoner, og etterpå 
kom de eldre spillerne. Midt på dagen 
var det en felles samling for alle, 
hvor Tore Pang sang Vikingsanger. 
Vi hadde kåring av Fair Play, både 
A-lagsspillere og Blåskalle kom på 
besøk. Stor stas!

KM finaler i Randaberg Arena 
kolliderte med Vikingdagen og 
derfor ble det noe mindre deltakelse 
enn året før. Det må vi lære av, og ta 
hensyn til neste gang.

Sport utvikling
Sesongen 2017 har vært både 
innholdsrik og spennende for 
samtlige spillere og lag i sport og 
utvikling.

Rekruttlaget endte sesongen på en 
mer enn godkjent 6. plass på tabellen 
i det første året i den nye divisjons-
ordningen. Norsk tipping-liga avd. 3 
bød på mange tøffe og tette kamper. 
En perfekt arena for å høste erfaring 
og læring for våre juniorer.

Nytt av året var opprettelsen av en 
nasjonal serie i G19-segmentet. Her 
spilte vi mot andre Eliteserie- og 
obos-liga lag, og fikk meget gode 
og utfordrende kamper, sesongen 
gjennom. Vårt unge juniorlag endte 
til slutt på en imponerende 2. plass, 
noe det er all grunn til å være stolte 
av. I tillegg spilte juniorlaget seg 
frem til imponerende semifinale i 

NM. Dessverre ble RBK hakket for 
sterke i Trondheim.

For G16-laget vårt ble det også en 
meget underholdende og spennende 
sesong. Etter gode prestasjoner i 
både den nasjonale serien og i NM, 
kulminerte sesongen med både 
seriemesterskap i den nasjonale 
G16-serien, og ikke minst NM-finale 
i Telenor arena. Dessverre ble det 
tap mot Stabæk i den direktesendte 
finalen, men laget skal være meget 
stolte av prestasjonene sine dette 
året. G16-laget har også gjennom 
vinteren deltatt på to nasjonale 
elitetiltak hvor vi har spilt mot andre 
Eliteserieklubber. Disse tiltakene 
har vært fantastisk lærerike og 
spennende å delta på.

For første gang i historien spiller vi 
én aldersklasse opp med samtlige 
utviklingslag fra G13 til G15. Dette 
gir oss ekstra utfordringer i kamph-
verdagen, hvor vi gjerne må bryne 
oss mot både sterkere og raskere 
spillere enn hva vi har vært vant med 
tidligere. Et slikt grept resulterer nok 
ikke i at kretsmesterskapene renner 
inn, men vil stimulere våre spillere til 
å venne seg til et litt høyere tempo, 
som de kan dra nytte av i den videre 
utviklingen.

Alle lag i G13-G15 har i tillegg deltatt 
på både nasjonale elitetiltak og in-
ternasjonale turneringer gjennom 
året. Vi kommer tilbake fra slike 
opplevelser med masse energi 
og pågangsmot til å ta fatt på 
ytterligere steg i utviklingsstigen. 
Slike opplevelser gir både energi 
og gode referanser. Vi vil gjerne 
nevne 2003-gutta som vant begge 
de Nasjonale Elitetiltak-turneringene 
og nådde bronsefinalen i IberCup. Vi 
gleder oss til 2018 hvor vi skal erfare 
og lære enda mer i Viking-drakten.

Utviklingslagene på jentesiden 
fortsetter sitt gode arbeid og kan 
vise til flere gode resultat gjennom  
2017. J 14 og J 16 ble kretsmestere. 
J 14 vant også Dana Cup og Adidas 
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Cup - Uoffisielt NM. Sist men ikke 
minst, damelaget tok en sterk 2. plass 
i seriespill. Et meget ungt "damelag-
Fokus er å drive god spillerutvikling. 
Det jobbes godt og det resulterer i 
gode sportslige resultater.

Vi har vært godt representert på 
de fleste forbundstiltak. Mange Vi-
king-gutter og -jenter har deltatt på 
kretslag, Statiol talentleir og landsleir 
i løpet av året. Hele 8 spillere fra 
Viking har blitt tatt ut på Landslag/
Nasjonale tiltak denne våren. Det er 
vi stolte av.

For sport utvikling handler det ikke 
kun om resultatet i nuet. Vår  viktigste 
oppgave er å utvikle spillere som 
er gode nok til å spille for A-laget. 
Derfor er det selvfølgelig fantastisk 
gledelig å se at tre spillere fikk sin 
eliteseriedebut i 2017. Gratulerer 
til Jonas Pereira, Adrian Pereira og 
Amund Wichne. Forhåpentligvis får vi 
oppleve både opprykk til Eliteserien, 
og flere spillere fra sport utvikling 
som tar steget opp til A-laget i 2018.
Vi gleder oss stort!

Baner og anlegg
Vikinghallen
Hallen er et yndet sted for unge 
fotballinteresserte, og har også 
blitt en viktig sosial møteplass for 
ungdommer i nærområdet. De fleste 
tidspunkter er besatt med ulike lag, 
men det er fortsatt muligheter for 
egentrening.

Viking F.K driver både FFO og IFO 
i hallen, i tillegg til et stort antall 

andre aktiviteter. Den siste rest av 
tippemidler er tildelt, noe som gjør 
at økonomien er under kontroll. 
Dessverre benytter ikke ONS seg 
av hallen i 2018 (muligens et mindre 
arrangement). Olympiatoppen skal 
flytte inn med testlab og kontorer, 
men de leier av Fylkeskommunen, 
som har forlenget avtalen med Vi-
kinghallen AS.

Diskusjoner med entreprenør 
angående mangler ved ventilasjon 
synes nå å løse seg.

Vikinghuset
Foruten kontorplassene i 2. etasje er 
det fullt opp med FFO-aktiviteter og 
møtevirksomhet i huset - både dagtid 
og kveldstid. På nyåret flytter også 
"den gamle garde" sine treninger 
til treningssalen. Litt nytt utstyr er 
på plass.

Vestbanen/Stavanger Stadion
Vi sliter fremdeles med baneka-
pasitet på området - da spesielt i 
kampsesong, noe som illustreres 
med at vi har 70 treningstimer på 
andre anlegg i byen i tillegg til i 
Randaberg Arena. Kunstgress på 
Viking Stadion (Jåttå) vil hjelpe litt 
på denne situasjonen. Kjellandsmyra 
forventes ferdigstilt i 2019 og vil være 
til stor nytte for ungdomsavdelingen. 
I sommer ble det lagt nytt tiltrengt 
kunstgress på Vestbanen.

Økonomi
Styret i Viking F.K foreslår følgende 
disponering av årets resultat i Viking 
F.K.

Av Årets overskudd på kr. 745 817,- 
foreslås det å avsette:

•	 200 000,- til "jentefondet" 
De 200 000,- som går til 
" jentefondet" er tildelt i 
gave fra Inge Steenslands 
Stiftelsen nettopp til Vikings 
satsning på jentene. En 
gave som settes stor pris på 

•	 Kr. 50 000,- til spiller/trenings-
utviklingsfond. Dette fondet vil 
da være på kr. 252 000.-   

•	 Det resterende beløpet på 495 
817,- overføres til egenkapital.

Styret ønsker til slutt å takke alle; 
ansatte, medlemmer, spillere, 
trenere, ledere, frivillige og andre 
samarbeidspartnere for et positivt 
samarbeid og ser fram til kommende 
sesong.



Trenerkoordinator barnefotball:  
Hugo Vicente og Roger Nilsen

Gutt 16-1: Espen Andersen

Jenter 16-1: Helge Aune

Gutt 16-2 og 3: Morten S. 
Wendelborg,Roald Kommedal, 
Karton Nilsen og Sverre Gloppen.

Jenter 16-2 og 3:  Morten Eskeland, 
Cornelius Middelthon, Ida L. Vik og 
Ole Askeland.

Gutter 15-1: Gaute Schei

Gutter 15-2: Mikkel Fjeldheim, Arne 
Nordhagen og Henning Schutz.

Gutt 14-1:  Johnny Gallefoss (første 
halvår), Baard Finnesand og Marius 
T. Kloster (andre halvår)

Jenter 14-1:  Egil Thomas Andersen 
og Roger Nilsen

Gutt 14-2 og 3:  Kjell Inge Gade, Rolf 
Mikkelsen og Eirik Børge S. Nilsen.

Jenter 14-2:  Graham Hill, Bjørn 
Serck-Hansen og Grete Simonsen

Gutt 13-1:  Hugo Vicente

Gutter 13- 2:  Gaute Løvset, Kjetil 
Blakstad,  Waldemar Pettersen, 
Stein Erik Opheim og Jan Ole Eik.

Jenter 13-1 og 2:  Ken Milne, Sturla 
Malde, Laurie Scott og Espen Bru.

Jenter 12:  Roger Verstad,  og 
Marita Skogen

Gutter 12:  Alf Torstensen, Gaute 
Brynie, Nabil Saoula, Rune 
Giske, Tom Ole Dalsrud, Vidar 
Kristensen, Roar Høydal, Arne 
Nordhagen, Helge Torgersen og 
Matt Hammond.

Gutter 11:  Stig Botnen, Christian 
Hagemann, Stein Tengs Arnestad, 
Eirik Myhre, Terje Eide, Stein Inge 
Løvlund, Ivar Rettedal, Frode 
Reime, Paal Johansen og Odd 
Berge Førland

Jenter 11:  Nick Hegreberg, Stein 
Tjelta Håvardstein, Silje Andresen 
og  Espen Sørskår.

Gutter 10:  Richard Hermez, Harald 
Lunde, Kjetil Knutsen, Torbjørn 
Frøystein, Petter Harald Lindby, 
Thomas Laudal og Tom Erik Olsen.

Jenter 10:  Finn Lea og Tor 
Thorvaldsen

Gutter 9:  Vibeke Rønneberg, 
Kenneth Thorsen, Inger Vadla, 
Svein Roald Laland Usken, Dag 
Omre, Per Kristian Ramsland, Knut 
Egil Sæther, Trond Solli, Oddmund 
Petter Aasen, Olav Langeid, Keyvan 

Shahimi, Anders Oppedal og Rune 
Ophus.

Jenter 9:  Kenneth Jørgensen og 
Alf Rune Svee.

Gutter 8:  Christopher Tanberg, 
Frode Idsøe, Erlend Frafjord, Ellef 
Ellefsen, Kjartan Hjorteland, Martin 
Sande, Stien Samuelsen og Erik 
Osmundsen

Jenter 8:  Kjetil Lønne Nilsen og 
Øystein Johnsen

Gutter 7:  Erik Hilden, Kjartan 
Møller, Leif Aamodt, Boge Aabø 
Parker, Finn Ramsland, Ørjan 
Olsen, Nils Petter Norheim og 
Runar Austrheim.

Gutter 5 og 6:  Harald Lunde, Terje 
Galta, Kai Jim Refsnes, Kjetil Refvik, 
Kjetil Pedersen og Erling Natvig.

TRENERE 2017

UNGDOMS AVDELINGEN

A lag: Ian Burchnall (til november), Bjarte Lunde Aarsheim, Sean Culliane 
og Kurt Hegre

Junior 1/Viking 2:  Thomas Pereira, Kjetil Østbø og Mats Ullereng

Junior 2 og 3 og 4:  Christian Hagemann, Mads Hembre, Bjørn G. Sæbø og 
Lars Ola Solstad

Damelag:  Egil Østenstad og Helge Aune

HC lag:  Asbjørn Waage

10
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MEDLEMMER 2017
Alder 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Totalt

Kvinner 0 100 106 0 35 241

Menn 21 289 271 17 205 803

Livsvarige 6

Æresmedlemmer 7

Totalt 1057

Medlemmer med tillitsverv: 
Trude Wiik, i Kretsstyret (fram til mars 2017)
Egil Østenstad nestleder Konkurranseutvalget NTF
Erik Forgaard, medlem av klagenemda(NFF)for Klubblisens (fram til 01.09.2017)
Janne Dirdal, kontrollutvalget NFF
Bjarne Berntsen, visepresident NFF og styreleder NTF

Landslagsspillere:  
Se oversikt A-lag og jr. lag 

KONTINGENTER 2017

Pensjonister:    kr. 300.-
Passive:           kr. 600.-
Andre:                kr. 1800.-
Familie:              kr. 2800.-

MEDLEMMER OG KONTINGENT



12

A-LAGET
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2017 ble et mørkt år for Vikings 
A-lag. Problemene utenfor banen 
fortsatte fra 2016 og inn i den 
nye sesongen. Igjen så vi flinke 
og lojale mennesker som måtte 
gå fra klubben grunnet den 
prekære økonomiske situasjonen. 
Spillersalg var også nødvendig, 
selv om det absolutt ikke var 
ønskelig.

For trenere, støtteapparat og 
spillere utgjorde dette en alt annet 
enn ideell situasjon. Ian Burchnall 
skulle ikke få det lett i sin første 
sesong som hovedtrener for et 
A-lag.

Samtidig ga oppkjøringen en viss 
grobunn for optimisme, og når 
første kamp mot Vålerengen gikk 
av stabelen i Oslo, var det flere 
av oss som hadde troen på at 
dette kunne gå godt. Dessverre 
maktet vi ikke en reprise av året i 
forveien, og Vålerenga vant 1-0. I 
første hjemmekamp mot Tromsø 
ble håpet løftet da Julian Ryerson 
scoret det første Viking-målet i 
seriesesongen, for så å bli knust 
av en scoring helt på slutten av 
kampen. Mål i fleisen på overtid 
skulle vise seg å bli mantraet for 
sesongen.

Fire strake tap utgjorde starten på 
A-lagets seriespill, men vi trodde 
alt skulle snu etter kampen mot 
Rosenborg. Ryerson var overalt, 
spillerne kjempet som løver, og 
selv om det endte med tap fikk 
vi se konturene av et Viking-lag 
som kunne hamle opp med alle 
på en god dag.

I påfølgende runde banket vi 
ganske riktig Odd med 3-0 på 
hjemmebane, i en kamp der 
Samuel Adegbenro dominerte, og 
noterte seg for både scoring og 
målgivende. Dette ble fulgt av en 
råsterk uavgjort borte mot Brann 
i kampen om Vestlandet den 29. 
april, hvor Adegbenro utliknet helt 
på tampen.

Dette skulle vise seg å være det 
siste lyspunktet for Viking på lang 
tid. Ikke før hjemme mot Kristi-
ansund over en måned seinere, 
etter bitre poengtap på slutten 
borte mot Stabæk og hjemme 
mot Aalesund, vant vi tre poeng 
igjen. Status ved halvspilt sesong 
var to seire, tre uavgjorte og ti 
tap. Vi røk også ut av cupen borte 
mot Egersunds IK.

Ting lovet ikke godt. Men grep ble 
tatt og vi ønsket flere nye spillere 
velkommen i sommermånedene. 
Den gamle kjenningen Tommy 
Høiland kom hjem, og med seg 
fikk han også Fredrik Torsteinbø 
og Follo-gutten Tore Andre´ Sørås 
som vi har  store forhåpninger til.

Det skulle vise seg at høsten 
ble like beintøff som våren og 
sommeren. Vi vant riktignok 
2-0 borte mot Odd etter nok 
en praktkamp fra Samuel 
Adegbenro. Men det skulle ta 
syv runder til neste seier. Tommy 
Høiland startet bra, men målene 
hans var ikke nok.

Da vi reiste til bortekampen mot 
Kristiansund hadde vi sagt farvel 
til Samuel, som gikk til Rosenborg 
i et nødvendig salg for klubben, 
og som for øvrig likevel ble vår 
toppscorer med seks mål.

Vi vant mot nykommerne og 
fikk en høyst nødvendig opptur 
som skapte et lite håp om at det 
umulige likevel skulle være mulig. 
Så traff vi sesongens desiderte 
bunnpunkt. Ord blir fattige når 
vi skal beskrive fadesen mot 
Vålerenga på Viking Stadion.

Det endte med 1-7, og det eneste 
positive med oppgjøret var 
markeringen i forkant, da den 
lojale tjeneren André Danielsen 
skrev seg inn i historiebøke-
ne med 500 spilte kamper for 
Viking. Vi skulle alle ønske at den 
påfølgende kampen hadde vært 

en han kunne sett tilbake på med 
glede.

I neste runde var nedrykket 
spikret. Vi tapte 3-0 borte mot 
Tromsø. For første gang siden 
1988 skulle Vikings A-lag spille i 
1. divisjon.

I etterkant ble tøffe avgjørelser 
tatt. Ian Burchnall ble løst fra 
kontrakten som Viking-trener. 
Samtidig valgte sportssjef Bård 
Wiggen å fortsette sin fotballkar-
riere som assistenttrener i Ståle 
Solbakkens FC København. I de 
neste kampene fikk vi se mer av 
ungguttene ute på banen. Jonas 
Pereira gjorde sitt inntog og 
signerte også proffkontrakt med 
Viking på slutten av sesongen. 
For oss rundt A-laget er det en 
inspirasjon å se hva G16-laget og 
juniorlaget har fått til. Vi gleder 
oss til å oppleve spillere derfra 
ta steget opp til oss. Det vil gjøre 
oss alle bedre.

Klubben valgte etter en lang 
prosess å ansette en gammel 
kjenning som ny A-lagstrener. 
Etter flere år i NFF gjorde Bjarne 
Berntsen comeback i Jåttåvågen. 
Han vil være en stødig hånd i 
årene som kommer  både som 
hovedtrener og som ansvarlig 
for spillerlogistikken. Med seg vil 
han ha Bjarte Lunde Aarsheim 
og Morten Jensen, i tillegg til at 
keepertrener Kurt Hegre selvsagt 
fortsetter. Med en solid og lokal 
grunnstamme tar vi fatt på 2018 
med friskt mot. Kun en ting er 
godt nok for oss. Vi skal rykke 
opp igjen.

A-LAGET, FORTSETTER
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SERIEKAMPER
Dato Runde Hjemme Resultat Borte

3 april 1 Vålerenga 1-0 Viking

6 april 2 Viking 1-2 Tromsø

9 april 3 Sarpsborg 08 3-0 Viking

17 april 4 Viking 0-1 Rosenborg

23 april 5 Viking 3-0 Odd

29 april 6 Brann 1-1 Viking

7 mai 7 Viking 0-2 Sandefjord

13 mai 8 Sogndal 4-0 Viking

16 mai 9 Viking 1-2 Aalesund

22 mai 10 Stabæk 1-1 Viking

29 mai 11 Strømsgodset 4-2 Viking

4 juni 12 Viking 2-1 Kristiansund

18 juni 13 Lillestrøm 1-0 Viking

25 juni 14 Viking 1-1 Haugesund

2 juli 15 Molde 3-2 Viking

9 juli 16 Viking 1-1 Sogndal

16 juli 17 Odd 0-2 Viking

6 august 18 Viking 2-2 Lillestrøm

13 august 19 Aalesund 1-1 Viking

20 august 20 Viking 2-4 Brann

10 september 21 Sandefjord 3-1 Viking

17 september 22 Viking 2-3 Molde

23 september 23 Haugesund 2-1 Viking

1 oktober 24 Viking 0-1 Strømsgodset

15 oktober 25 Kristiansund 0-2 Viking

22 oktober 26 Viking 1-7 Vålrenga
29 oktober 27 Tromsø 3-0 Viking

5 november 28 Viking 2-1 Sarpsborg 08

19 november 29 Rosenborg 2-0 Viking

26 november 30 Viking 0-2 Stabæk
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A-LAGET, FORTSETTER

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

11. 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 -

16. 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 -

22. 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. Andre Danielsen 503 45 2003- Norge

4. Erik Johannessen 501 0 1971-1983 Norge

5. Torbjørn Svendsen 500 117 1974-1986 Norge

6. Sverre Andersen 482 2 1952-1971 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

24. Cato Andersen 327 30 1979-1989

25. Leif Nicolaisen 315 7 1952-1965
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SPILLERSTATISTIKK 2017

NM-CUPEN

PRIVATKAMPER 2017 A-LAG

Navn Totalt Serie Cup Privat

Iven Austbø 30 23 0 7

Tor Andre Skimmeland Aasheim 14 9 1 4

Stian Michalsen 11 7 0 4

Patrick Pedersen 16 6 2 8

Karol Mets 24 15 2 7

Herman Kleppa (utlånt) 5 0 1 4

Aniekpeno Udo (utlånt) 6 0 0 6

Claes Kronberg 36 26 2 8

Samuel Adegbenro 21 14 0 7

Usman Sani Sale Hassan 17 9 1 7

Michael Haukås 33 22 2 9

Zymer Bytyqi 33 25 0 8

Julian Ryerson 39 28 2 9

Mathias Bringaker 30 23 0 7

Amund Wichne 13 7 2 4

Andre Danielsen 39 28 2 9

Kristoffer Haugen 39 27 2 10

Abdisalam Ibrahim 8 0 0 8

Rasmus Martinsen 20 13 2 5

Tommy Høiland 13 13 0 0

Fredrik Torsteinbø 11 10 0 1

George William Green 7 7 0 0

Ross Aden Jenkins 13 12 0 1

Stefan Ernemann 27 20 0 7

Ledger 19 13 1 5
Andreas Kristoffer Nordvik 8 8 0 0

Sime Gregov 11 10 0 1

Jose Manuel Cruz 5 5 0 0

Ghessan 3 3 0 0

Jonas Austin Nilsen Pereira 1 1 0 0

Tor Andre Sørås 1 0 0 1

Adrian Austin Nilsen Pereira 1 1 0 0

Shroot 7 5 2 0

Christian Pyagbara 1 0 0 1

Siriku Alimi 1 0 0 1

Dato Runde Hjemme Resultat Borte

26 april 1 Riska 1-4 Viking
25 mai 2 Egersund 3-1 Viking
4 mai 3 Vidar 2-1 Viking

Dato Runde Hjemme Resultat Borte

3 februar 1 Viking 3-0 Brodd
11 februar 2 Viking 1-1 Start
17 februar 3 Viking 2-0 Jerv
24 februar 4 Haugesund 2-2 Viking
3 mars 5 Odd 4-1 Viking
10 mars 6 Brann 2-1 Viking
14 mars 7 Ull/Kisa 0-1 Viking
18 mars 8 Viking 3-3 Sandnes
25 mars 9 Djurgården 2-0 Viking
30 juli 10 Viking 4-0 Vindbjart
31 11 Viking 0-0 Sogndal
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A-LAGET, FORTSETTER

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 2017
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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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Denne sesongen er den første 
sesongen med ny toppet 3. div, 
som forbundet administrer.  Når 
også A-laget «slanket» stallen 
førte dette til at vi stilte de fleste 
kampene med juniorer.  Dermed 
ble målsetningen å holde seg i 3. 
divisjon.
Før seriestart 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 knivet vi mot Madla om 
beste Rogalands lag hvor Madla 
endte på en flott 3. plass og vi 
bak Sola på en 6 plass.  Dette 
må vi være fornøyd med tatt i 
betraktning det unge laget og 
alle spillere som ble brukt.  Viser 
til statistikken for spillere og 
antall kamper og mål.  

For juniorlaget se egen rapport 
fra junior oppmann, 

Jeg vil få lov å gratulere G19 
med fin semifinale mot RBK, men 
dessverre med tap 2-4.  Tapende 
semifinalister kvalifiserte seg 
til Skandinavisk mesterskap i 
Gøteborg.  Vi gratulerer!  At 
det gror godt i aldersbestemt 
viser også G16 ble seriemester 
i nasjonal serie og i skrivende 
stund spiller finale i NM G16. På 
jentesiden imponerer de med 
gode resultater og flere KM og 
dessuten nye spillere på alders-
bestemte landslag.  Se egen 
statistikk.
 
Viking 2 har i år blitt ledet av 
Thomas Pereira, Mats Ullereng, 
Thollef Steen og keepertrener 
Kjetil Østbø.  I tillegg  medisinske 
støtte-apparatet fysio Mirek Wiik.  

Leif Oftedal og Jone Kleppa har 
fungert som oppmenn. 

Jeg vil benytte anledningen til 
å takke alle for godt samarbeid 
gjennom sesongen. 

 
Sportslig hilsen

Leif Oftedal

VIKING 2/REKRUTT

Viking 2 - 2017. Sesongens toppscorer Liban Abdi Ali  (Foto: Leif Oftedal)
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Runde Dato Kl. Hjemme Resultat Borte Bane

1 18.04.2017 20:00 Sandnes Ulf 2 0 - 2 Viking 2 Hovedbane 2 - kunstgress

2 22.04.2017 13:00 Viking 2 1 - 1 Halsen Viking Stadion

3 29.04.2017 15:00 Express 2 - 4 Viking 2 Fevik stadion

4 08.05.2017 18:00 Viking 2 0 - 1 Sola Viking Treningsbane

5 13.05.2017  14:00 Pors 5 - 1 Viking 2 Pors Stadion KG

6 20.05.2017 14:00 Viking 2 1 - 1 FK Tønsberg Viking Treningsbane
7 25.05.2017 18:00 Madla 2 - 1 Viking 2 ISS stadion

8 05.06.2017   16:00 Viking 2 3 - 0 Start 2 Viking Treningsbane

9 09.06.2017 18:00 Viking 2 5 - 4 Staal Jørpeland Viking Treningsbane

10 15.06.2017  18:00 Brodd 4 - 2 Viking 2 NSE-banen Midjord kunstgras

11 26.06.2017 18:00 Viking 2 2 - 2 Lura Viking Treningsbane

12 01.07.2017 15:00 Fløy 3 - 4 Viking 2 Flekkerøy kunstgress

13 28.07.2017 16:00 Viking 2 2 - 2 Bryne 2 Viking Treningsbane

14 31.07.2017 17:00 Viking 2 1 - 3 Sandnes Ulf 2 Viking Treningsbane

15 05.08.2017 13:00 Halsen 3 - 1 Viking 2 Bergeskogen KG

16 12.08.2017 15:00 Viking 2 4 - 0 Express Viking Treningsbane

17 16.08.2017  19:00 Sola 1 - 2 Viking 2 Sola stadion

18 26.08.2017 13:00 Viking 2 3 - 1 Pors Viking Treningsbane

19 02.09.2017 13:00 FK Tønsberg 4 - 1 Viking 2 Tønsberg Gressbane KG

20 11.09.2017 18:00 Viking 2 1 - 0 Madla Viking Treningsbane

21 18.09.2017 17:30 Start 2 2 - 0 Viking 2 Sparebanken Sør Arena

22 23.09.2017 15:00 Staal Jørpeland 3 - 2 Viking 2 Jørpeland stadion

23 02.10.2017 17:00 Viking 2 4 - 2 Brodd Viking Treningsbane

24 06.10.2017 19:00 Lura 1 - 2 Viking 2 Lura stadion

25 14.10.2017 15:00 Viking 2 2 - 4 Fløy Viking Treningsbane

26 21.10.2017 14:00 Bryne 2 2 - 1 Viking 2 Bryne stadion

KAMPER VIKING 2

Plass Lag V U T Mål Diff Poeng

1 Fløy 21 2 3 76 - 29 47 65

2 Pors 16 3 7 84 - 43 41 51

3 Madla 12 6 8 52 - 48 4 42

4 FK Tønsberg 11 7 8 48 - 41 7 40

5 Sola 11 5 10 46 - 35 11 38

6 Viking 2 11 4 11 52 - 53 -1 37

7 Start 2 11 3 12 49 - 43 6 36

8 Halsen 11 2 13 61 - 69 -8 35

9 Staal Jørpeland 10 3 13 59 - 63 -4 33

10 Brodd 9 6 11 47 - 53 -6 33

11 Sandnes Ulf 2 9 4 13 50 - 59 -9 31

12 Lura 8 6 12 36 - 52 -16 30

13 Bryne 2 8 6 12 41 - 70 -29 30

14 Express 3 5 18 28 - 71 -43 14

TABELLEN
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Navn Spilt Min Mål GULE RØDE

Adrian Pereira 22 1919 4 2 0

Thomas Jacobsen 22 1465 6 0 0

Lasse Egeland 22 1272 1 1 0

Jens Husebø 21 1776 0 7 0

Thomas Madsen 20 1295 4 0 1

Liban Ali 20 1130 10 0 0

Hermann Haugen 17 1040 0 0 0

Chris Andre Formo 17 986 1 1 1

Espen Jakobsen 15 950 4 1 0

Matias Boge 14 849 0 1 0

Jacob Schrøder 14 694 0 2 0

Daniel Pollen 13 1137 0 0 0

Kjetil Rogne 13 591 0 0 0

Klajdi Burba 12 476 3 1 0

Herman Kleppa 10 880 2 1 0

Amund Wichne 9 810 0 0 0

Eirik Arnebrott 9 810 0 0 0

Kristian Novak 9 668 1 1 0

Harald Nilsen Tangen 9 524 0 0 0

Tor Andre Sørås 8 556 2 1 0

Sander Amble Haugen 8 451 0 0 0

Kai Anton Kleven 7 630 0 1 0

Jonas Pereira 7 538 3 1 0

Stian Rokås Mathiesen 7 510 2 1 0

Michael Enge Haukås 6 467 1 2 0

Petter Bakken 6 162 0 0 0

Maximillian Hærstad 6 151 0 0 0

Robin Alexander Shroot 4 338 2 0 0

Rasmus Martinsen 4 331 0 0 0

Tore Andre Aasheim 4 317 1 0 0

Matias Bringaker 4 290 0 0 0

Usman Sani Sale Hassan 4 246 1 0 0

George William Green 3 148 3 1 1

Jose Manuel Cruz Oroszco 3 135 0 1 0

Zymer Betyqi 2 155 1 0 0
William Husebø 2 21 0 0 0

Jonas K. Fredriksen 1 90 0 1 0

Julian Ryerson 1 90 0 1 0

Andre Danielsen 1 90 0 0 0

Iven Austbø 1 90 0 0 0

Sime Gregov 1 73 0 0 0

Steffen Ernemann 1 65 1 0 1

Matteo Vallotto 1 21 0 0 0

Ole Martin Ravnestad Kjørholt 1 19 0 0 0

Jacob Jørgensen 1 19 0 0 0

SPILLEROVERSIKT MED KAMPER 
OG MÅL SERIEKAMPER:

VIKING 2 FORTSETTER

PRIVATKAMPER
Lag Resultat

Viking - Madla 6 - 0

Viking - Vidar 1 - 2 

Viking - Start 4 - 3 
Viking - FKH 3 - 0

Viking - Randaberg 1 - 4

Toppscorer, privatkamper er Liban Abdi 
Ali med 4 mål.
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Utarbeidet av Leif Oftedal

VIKINGSPILLERE MED ALDERSBESTEMTE 
LANDSKAMPER PR. 01.11.2017

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  

Julian Ryersson 8 3 12 23

Åge Risanger 21 1 22

Tonning Hammer  10  12    22  

Cato Andersen 7 12 3 22

Harald Nilsen Tangen     13 8 21  

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  

Svein Hammerø 14 14

Svein Fjælberg  14       14  

Leif Gunnar Smerud  1   11  2   14  

Dursa Muhammed Ahmed    5  3  6 14  

Marthine Østenstad      11 3 14  

Ida Giske    1 4 5 4 14  

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

Sebastian Sørlie Henriksen       4 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  

Klajdi Buba 1 3 4 Kamper for Albania

Kristian Sirum Novak 3 3

Jonas Austin Nilsen Pereira 3 3

Trygve Johanessen  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

Mille Aune 3 3

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  

Une Hebnes Georgsen 2 2

VIKINGSPILLERE MED ALDERSBESTEMTE LANDSKAMPER, FORTSETTER
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Navn U-23 U-21 U-20 U-19 U-18 U-17 U-16 U-15 Sum Kommentar

Helene Broch 2 2

Nils Vallotto 2 2

Øyvind Mellomstrand 1 1

Vidar Magne Ekrehaug 1 1

Trygve Åse Lunde 1 1

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: Leif Oftedal

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 Une Hebnes Georgsen, Mille Aune, og Helene Broch som fikk debutere på jenter 15.  
Vi gratulerer alle! Mats Ullereng
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Generell informasjon:
Viking etablerte nytt damelag i 3. 
divisjon i 2017. Laget har bestått 
av unge spillere i alderen 15 – 18 
år. Det har vært stort fokus på 
spillerutvikling og det har vært 
jobbet godt sammen med jenter 
16 for å skape en god trenings og 
kamparena for jentene på tvers 
av lagene. Viking dame og jenter 
16 har stort sett trent sammen 
som en gruppe og mange spillere 
fra jenter 16 har spilt kamper for 
både jenter 16 og damelaget i 2017 
sesongen. Viking dame har hatt 
en fantastisk utvikling gjennom 
sesongen og endte på en sterk 
andreplass etter å ha tatt mest 
poeng av alle lag i divisjonen fra 
fjerde serierunde og ut sesongen.

Flere av spillerne på damelaget 
har representert Norge og 
kretslaget på aldersbestemt nivå 
i løpet av sesongen.

Marthine Østenstad: 12 landskaper 
J16. Kretskamper.

Hanne Sæthre Jakobsen: 3 
landskamper J16. Kretskamper.

Mille Aune: 3 landskamper J15. 
Kretskamper.

Une Georgsen: 3 landskamper 
J15. Kretskamper.

Helene Broch: 2 landskamper J15. 
Kretskamper.

I tillegg har Gina Ødegaard 
kretskamper.

Laget har også deltatt i NM 
Telenor Cup J19 hvor vi dessverre 
tapte mot Haugar etter en jevn 
kamp i tredje runde.

I Dana Cup stilte vi lag i J17 
klassen og vant puljen og gikk 
videre til A-sluttspill. I åttendels 
finalen røyk laget ut på straffe-
sparkkonkurranse mot et veldig 
sterkt Kolding lag.
I 2017 sesongen har damelaget 

sammen med jenter 16 tilbydd 
de yngre jentelagene i Viking en 
fadder-ordning hvor to jenter fra 
damelaget/jenter 16 gjennom-
fører en trening i måneden på 
jentelagene fra 8 – 11 år. Tilba-
kemeldingene har vært positive 
og vi kommer til å fortsette med 
dette i 2018 sesongen. Vi har 
invitert de yngre lagene på våre 
kamper og under NM-kamper har 
de yngre jentene vært balljenter.

Damelaget og jenter 16 har 
gjennom hele sesongen hatt 
felles kvelds en gang i måned på 
Vikinghuset og vi hatt en helgetur 
til Haugesund hvor vi har spilt tre-
ningskamper mot Haugar dame.

Trenere/lagledere:
Trener:  Egil Østenstad
Lagleder: Lill Erlandsen

Treningsopplegg: 
6 økter pr uke i en normal 
treningsuke, inkludert en fysisk 
økt der eksplosivitet/sprint har 
vært vektlagt

Serien: 
3 divisjon. 2 plass

Turnering/cup:
NM Telenor Jenter 19
Dana Cup Jenter 17

Målscorere serie (antall): 
 Ingrid Ådland (21), Hanne Sæthre 
Jakobsen (15), Ida Isaksen Giske 
(9), Rebekka Skare Galde (9), 
Gina Ødegaard (8), Mari Kalvatn 
(5), Marthine Østenstad (5), Mille 
Aune (5), Tori Solvik Nome (3), 
Marita C. Bringsjord (3), Hannah 
Å. Edland (3), Oda Bergjord (1), 
Ina Kirkaune Sivertsen (1), Vilde 
Johansen Nilsen (1) og Marthe 
Dagestad Ragnvaldsen (1 selvmål)

Flest seriekamper (antall):
Mari Kalvatn (21), Marthe 
Dagestad Ragnvaldsen (21), 
Ida Isaksen Giske (20), Ingrid 
Ådland (20), Hannah Å. Edland 
(20), Une Hebnes Georgsen (19), 

Hanne Sæthre Jakobsen (18), 
Marthine Østenstad (17), Helene 
Elise Middelthon (17), Marita 
C. Bringsjord (11), Karen Tvedt 
Johannessen (9), Vilde Johansen 
Nilsen (8), Oda Bergjord (7) og 
Seline C. Bringsjord (2)

Sosialt:
Laget har fungert godt sosialt 
og det har vært arrangert kvelds 

VIKING DAME

Øverst fra venstre: Hannah Å. Edland, Mari Kalvatn, Marthine Østenstad, Ida Isaksen Giske, Ingrid Ådland, Marita Chaveewong Bringsjord, Karen Johannessen Tvedt og Marthe Dagestad 
Ragnvaldsen. Nederst fra venstre: Oda Bergjord, Helene Elise Middelthon, Une Hebnes Georgsen, Vilde Margrethe Tvedt, Seline Chaveewong Bringsjord og Hanne Sæthre Jakobsen
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Øverst fra venstre: Hannah Å. Edland, Mari Kalvatn, Marthine Østenstad, Ida Isaksen Giske, Ingrid Ådland, Marita Chaveewong Bringsjord, Karen Johannessen Tvedt og Marthe Dagestad 
Ragnvaldsen. Nederst fra venstre: Oda Bergjord, Helene Elise Middelthon, Une Hebnes Georgsen, Vilde Margrethe Tvedt, Seline Chaveewong Bringsjord og Hanne Sæthre Jakobsen

sammen med jenter 16 en gang 
i måneden. I tillegg har jentene 
på eget initiativ hatt flere sosiale 
sammenkomster (grillfest etc). 
Dana Cup er en viktig sportslig 
og sosial arena. Laget har et solid 
støtteapparat i foreldregruppen 
som har stilt opp på kamper, 
kvelds og arrangert grilling etter 
noen hjemmekamper i sommer-
halvåret.

Innsatspokal:
Årets innsatspokal ble tildelt 
Helene Elise Middelthon. Helene 
er en spiller som i perioder har 
trosset store smerter og spilt med 
en brukket tå. Og ikke bare har 
hun spilt, hun har levert svært 
gode prestasjoner i tillegg. Og 
når trenerne har bedt henne om 
å være keeper pga. skader eller 
fravær for vår faste keeper 

har hun smilt, nikket, stått i mål 
og holdt nullen i 4 kamper. Det 
fortjener en innsatspokal

Årets spiller som ble stemt frem 
av spillerne selv ble Marthe 
Dagestad Ragnvaldsen

Sign: Lill Erlandsen.
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Trening:
Laget er nært knyttet til rekrutt-
laget og det som i denne rapport 
er nevnt er spesifikke ting for 
junior. Så som NM, Skandinavisk 
og Landsdekkende serie for G19. 
Treningskamper leses under re-
kruttlagsrapport.

Laget har deltatt i en landsdek-
kende serie for G19 lag. De fleste 
lag som deltok i denne brukte 
serien som en fin kamparena for 
de yngste juniorene i sin klubb. 
De fleste deltagende lagene har 
rekruttlag som spiller i seniorse-
riesytemet og det er naturlig at 
de eldste juniorene deltar der.

Troppen var på treningsopphold 
i Albir Spania for å trene godt 
og bli mer sosialt samkjørte før 
sesongen. Dette ble finansiert 
av solid dugnadsinnsats både 
med plukking av plastavfall etter 
Ryfast og Natt-turneringer i egen 
klubb.

Viking tok en fin 2. plass i denne 
serien, hvor det ble spilt 11 kamper 
totalt.

Viking vant 6, spilte 2 uavgjort 
og tapte 3 kamper, målforskjell 
29-15.

Maximillian Taraldset Hæstad ble 
toppscorer med 4 mål.

Sandefjord ble seriemestre. De 
har ikke 2.lag på godt nivå i se-
niorsystemet og brukte denne 
kamparenaen for også litt eldre 
juniorer.

Cup:
Telenorcup G 19 (NM)
1.runde: 3-0 over SIF (som trakk 
seg grunnet lite spillere)

2. runde:1-0 over Jerv i Grimstad 
(mål: Adrian Nilsen Pereira)

3. runde: 7-2 over Madla I 
Jåttåvågen ( mål: Jens Berland 

Husebø 2, Thomas     Madsen 2, 
Thomas Klemetsen Jakobsen 1, 
Lasse Egeland 1 og Maximillian 
Taraldset Hæstad 1)

4. runde: 4-1 over Varhaug 
på Vestbanen ( mål: Thomas 
Klemetsen Jakobsen 1, Jonas 
Austin Nilsen Pereira 1, Liban Ali 
Abdi 1 og et selvmål)

5. runde: 5-4 over Bryne etter ek-
straomganger i Jåttåvågen (mål: 
Thomas Klemetsen Jakobsen 1, 
Jonas Austin Nilsen Pereira 1, 
Liban Ali Abdi 1, Lasse Egeland 1, 
Jens Berland Husebø 1)

6 runde: utslått av Rosenborg 2-4 
i Trondheim

Semifinale i NM ga oss muligheten 
til å være med i Skandinavisk 
Cup i Gøteborg to helger. Dette 
er en turnering mellom de beste 
skandinaviske lagene, og Norge 
var representerte ved Stabæk 
og Viking.

Viking kom i pulje med IFK 
Gøteborg, Brommapojkarna og 
FC Midtjylland.

Første helg vant Viking på straffer 
mot IFK og tapte mot Bromma-
pojkarna.

Andre helg ble det et tap mot FC 
Midtjylland, noe som ga oss plas-
seringskamp om 7-8 plass mot FC 
København.
Vi spilte en god kamp og sluttre-
sultatet eeo var 0-0. Det ble en 
fantastisk straffekonk hvor vår 
keeper for dagen, Kai A Kleven, 
reddet flere straffer underveis. 
Klimaks ble når han reddet FCK 
sin siste straffe og deretter scorer 
sikkert på sin egen.

Serien:
Sesongen har vært bra sett under 
ett. Til Semi i NM, deltatt på Skan-
dinavisk  samt en fin 2 plass i G19 
landsdekkende.

Juniorene har vært basen i re-
kruttlaget, som gjorde det bra 
i en sterk avdeling i 3. divisjon. 
Juniorer har og i år fått sin debut 
på A-laget, både i serie og cup. 
De har fått verdifull erfaring ved 
at mange har trent med A-laget 
i perioder av sesongen.

Laget ble sesongen trent av 
Thomas Pereira, Mats Ullereng 
(hovedtrenere) og Kjetil Østbø 
(keepertrener).

Lagledere har vært: Tormod 
Rogne, Jone Kleppa og Thollef 
Steen.

Kåret til Årets Spiller 2017 ble 
Thomas Klemetsen Jakobsen. 
Kåret til Årets Treningsspiller ble 
Herman Haugen.

Sign: Jone Kleppa.

JUNIOR ELITE
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Viking JR-2 har i løpet av sesongen 
har som i fjor hatt kontinuerlig 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 G19 
2 divisjon pulje 01. Det ble en 
sportslig sett god matching og 
bedre uttelling i forhold til fjoråret 
i 1 divisjon. Vi møtte varierende 
men mye god motstand, vant de 
fleste kampene etter god innsats 
fra spillerne og endte som vinnere 
av vår divisjon. For 7-er laget 
ble det en utfordrende sesong 
da JR-serien etter en kamp ble 
innstilt grunnet for få lag. 

Vi fikk lov å skifte over til Menn 
7-er serien og møtte dermed god 
og rutinert motstand. Selv med 
kun halvparten så mange kamper 
havnet vi likevel på en akseptabel 
5. plass i serien og guttene fikk 
brynt seg mot eldre spillere med 
mye spillemessig erfaring. Totalt 
har lagene spilt 43 kamper samlet 
med turneringer og seriespill i 
henholdsvis JR 2. divisjon og JR 
og Menn 7-er serien. 11-er laget 
har 21 seire, to uavgjort og 12 tap. 
7-er laget har hatt 4 seire og 4 
tap

Spillerstall:
I antall har spillerstallen vært 
jevn. Vi er veldig fornøyd med 
spillergruppen og engasjementet 
i denne med tanke på at spillerne 
går på videregående skole og har 
travle dager. Et par har skiftet 
klubb og noen har gitt seg, men 
det ble kompensert med at vi 
også fikk noen nye spillere utover 
sesongen. 

Trenere: 
Lars Ola Solstad, Mads Hembre 
og Bjørn Sæbø 
Oppmann og lagleder: Egil C. 
Svela

Treningsopplegg:
Lagene har hatt to treningsdager 
i uken; mandag på Vestbanen 
og onsdag eller torsdag på Lille 
Wembley eller Vestbanen hvis 
ledig. Utviklingen til guttene har 
vært god og vi merker at de er 
blitt mer rutinerte. 

Oppmøte på treningene har jevnt 
over vært god og stabil utover 
sesongen.

Serien:
11-er laget spilte i og vant G19 2. 
divisjon avd. 01. 

Turnering/cup:
Laget har deltatt på to turneringer 
i 2017, sesongen begynte med  
deltakelse i Kvia-serien med flott 
tredjeplass i gruppen. Dana cup 
var årets høydepunkt, hvor vi 
stilte med to lag i G17 klasse. Fem 
spillere med fra Viking G16-2. Det 
var god innsats fra guttene og 
sosialt fungerte det veldig bra. 
Begge lagene klarte seg godt 
mot gode lag. 

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 for mange skader. 
Både trenere og spillere må sies 
å ha oppførte seg eksemplarisk. 

Innsatspokal/fair play:
Innsatspokalen for 2017 på JR-2 
går til Fredrik W. Dreyer for sin 
gode innsats, positive innstilling 
og stor arbeidsiver i kamper 
og på trening. På JR-7-er får 
Matiurahman Rahmani pokalen 
for flott stå-på vilje og topp 
innsats gjennom hele året.

Sign: Egil C. Svela.

JUNIOR 2 OG 3

Foran:  Anton Bugge (keeper). 1. rekke fra v; Jesper Honoré Godal, Hassan Husseini, Fredrik Dyrkolbotn, Ole Jaasund 
Stangeland, Mathias Handeland, Fredrik Wallace Dreyer. 2. rekke fra v. Mustafa M. Alnakhem, Mikkel Rugland, Henrik Haave 
Nilsen, Even Wathne Skjeggestad, William Solstad, Ole Ebeltoft Huglén og Elias Hagelin Benjaminsen.
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En sesong over all forventning.
Laget har hatt en fantastisk 
sesong. Med gode resultater 
både i Nasjonal Serie G16 og i 
NM. Seriemester i  Nasjonal serie 
og 2 plass i NM Telenor Cup. 

Trenere/lagledere:
Trener: Espen Andersen og 
Tommy Bergersen.
Oppmann: Jone Heggheim

Nasjonal serie:
I denne serien er det 16 gode lag, 
og tøff motstand hver eneste helg 
i sesongen. 

Serien består av to puljer med 
åtte lag i hver, hvorav de fire 
beste fra hver pulje kvalifiserer 
seg til spill i avdeling 1 om høsten. 
Vi satte oss et mål i starten av 
sesongen 

om å bli topp to i vår gruppe om 
våren, og dermed kvalifisere oss. 
Etter 2 strake tap mot hhv Brann 
og LSK snur det når vi banker RBK 
4-3 i Trondheim.Vi tar 2 plassen 1 
poeng bak Brann og som første 
Viking lag kvalifiserer vi oss til 
avdeling 1 høst.

Høstsesongen går som en drøm. 
Vi spiller mange gode kamper og 
drar i land mange trepoengere i 
serien, 6 seire og 1 tap. 18 poeng 
og vi kan krone oss med serie-
mesterskapet etter 5-3 borte 
mot Molde i siste seriekamp. Vi 
vinner alle sesongens kamperpå 
hjemmebane, 7 i serien og 3 i 
cupen. I NM slår vi i de innledende 
og lokale rundene, Staal, Bogafjell 
og Bryne.

I 1/8 dels finalen vinner vi 6-0 
mot Randesund, før vi slår Start 
4-3 i Kristiansand. Vi trekker 
Vålerenga i semifinalen og vinner 
4-1 på Vestbanen. Årets siste 
kamp spilles i Telenor Arena når 
vi møter Stabæk i finalen i NM 
G16 Telenor Cup. Kampen ender 
dessverre med et 5-2 tap.

Spillergruppen fremstår som 
et solid kollektiv og vi har fått 
utviklet mange spillere som vet 
viktigheten av å spille sammen 
og la individet vokse frem i laget. 

Det har gjort oss vanskelige å 
bryte ned defensivt samtidig som 
vi har mange strenger å spille 
på offensivt. Vi har vært gode 
til å avgjøre jevne kamper til vår 
fordel.

G 16-1

Bak fra venstre ; Jens Jonassen, Adrian Bergersen, Harald Tangen Nilsen, Tungan Honore, Steffen Bolme, Ivar Øydvin, Sindre Vestrheim, Sebastian Sørlie Henriksen, Keven Gebretnsae, Mikkel Kvinnesland. Foran fra venstre; Sander Immerstein, Kristian Knarvik, Trym S. 
Ur, Henrik Heggheim, Nils Vallotto, Jonas A. Halsne, Eirik Aaberge, Elias Dale, Bjørn Dirdal.
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Bak fra venstre ; Jens Jonassen, Adrian Bergersen, Harald Tangen Nilsen, Tungan Honore, Steffen Bolme, Ivar Øydvin, Sindre Vestrheim, Sebastian Sørlie Henriksen, Keven Gebretnsae, Mikkel Kvinnesland. Foran fra venstre; Sander Immerstein, Kristian Knarvik, Trym S. 
Ur, Henrik Heggheim, Nils Vallotto, Jonas A. Halsne, Eirik Aaberge, Elias Dale, Bjørn Dirdal.

Spillere

Adrian Bergersen

Bjørn Dirdal

Eirik Aaberge
Elias Dale

Henrik Heggheim

Ivar Øydvin

Jens Jonassen

Jonas Halsne.

Kevin Gebretnsae

Kristian A. Knarvik

Mikkel Kvinnesland

Nils Vallotto

Sander Immerstein

Sindre Andre Vestrheim

Trym S. Ur

Tungan Honore

Viktor Gabrielsen

Harald Tangen Nilsen har spilt 
for oss i NM .

I forbindelse med seriekamper 
og eliteturneringer har Ørjan 
Bjørlo fra Staal Jørpeland vært 
hospitant.

I tillegg har Viking-2002 spillerne 
Brage Iversen Hopsdal, Steffen 
Bolme og Sebastian Sørli 
Henriksen spilt serie og cup 
kamper for oss.

Årets toppscorer i serie, NM og 
turneringer ble Ivar Øydvin med 
33 mål fulgt av Tungan Honore 
med 12 scoringer.  Ivar Øydvin 
ble forøvrig toppscorer i NM. 15 
mål på 6 kamper. 

Ivar Øydvin ble tatt ut til Statoil 
Talentleir i Porsgrunn i juni.

Treningsopplegg:
Laget har hatt 5-6 økter pr. uke,
hovedsakelig på Vestbanen.

Flere spillere har også fått prøve 
seg for Vikings juniorlag.

Laget har deltatt på 2 Nasjonal 
Eliteturneringer der vi spilte en 
rekke kamper mot andre elitelag 
og hvor vi stod som arrangør av 
den ene turneringen.

I sum tilbakelegger vi nok en 
god sesong preget med mye 
engasjement, aktivitet og læring. 
Vi er stolte over oppnådde 
resultater. Dette på tross av at 

sportslig ledelse før sesongen 
ikke hadde identifisert et eneste 
talent i vår spillergruppe

Sign: Jone Heggheim.
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G 16-2

Dana Cup 2016: 
Nede fra venstre: Niklas Hansen, Sebastian Paulsen, Oliver McGill Stray, Henrik Hartvigsen, Willy Johan Grøttem, Eliast 
Tjønn Thingbø, Ole Roth, Jacob Hagemann, Karton F Nilsen, Markus Kramper  Bak fra venstre: Karton Nilsen (trener), Anders 
Thingbø (oppmann), Thomas Tjensvold, Martin Enoksen, Torger Kommedal, Jonathan Laugaland Sirevåg, Jakob Kallevig, 
Aleksander Maaseide,

Spillere

Aksel Wendelborg

Aleksander Maaseide

Eliast Tjønn Thingbø

Henrik Hartvigsen

Herman H Pedersen

Henrik Haave Nilsen

Håvard Løvdal

Jacob Hagemann

Jacob Høyer

Jakob Kallevig

Jonas Larsen Tusvik
Jonathan Laugaland Sirevåg

Karton F Nilsen

Martin Enoksen

Markus Kramper

Niklas Hansen

Ole Roth

Oliver McGill Stray

Sebastian Paulsen

Thomas Tjensvold

Torger Kommedal

Willy Johan Grøttem

Generell informasjon:
Laget hadde i 2017 som mål å oppnå 
sportslig utvikling, bygge lagfølelse 
blant spillerne og ha det gøy på 
trening og i kamp. Laget har i år 
bestått i hovedsak av samme spillere 
som i fjor, med få som har sluttet og 
få som har kommet til laget.

I seriespillet vant laget i 2016 1. 
divisjon. Vi valgte derfor også i år å 
spille i 1. divisjon, men motstanden 
var betydelig tøffere i år. Motstander-
ne i 1. divisjon består av elitelagene 
fra andre klubber i regionen. 

Vi hadde middels gode resultater 
i løpet av sesongen, men havnet 
nedpå tabellen som følge av 3-4 lag 
trakk seg fra seriespillet eller skiftet 
divisjon nedover i løpet av sesongen. 
Til tross for middels resultater utviklet 
vi oss som lag, blant annet har vi 
etter fjorårets 1. divisjonsseier lært å 
håndtere å tape fotballkamper i 2017. 

I juni deltok laget på Sør Cup i Kris-
tiansand. Resultatene fra cupen var 
noe preget av seriespillet og vi kom 
aldri til noe sluttspill i denne cupen.

Treningsopplegg:
Trening 2 dager pr uke har foregått 
på Vestbanen og Tastaveden. 
Treningene har vært godt 
organisert, men pga. reising og 
travle dager for trenerteamet så 
medfører det noe færre treninger 
og at kontinuiteten brytes litt opp. 

Da kampdagen overlappet med en 
av treningsdagene ble det i mange 
uker 1 fotballtrening per uke. Dette 
er for lite for 1. divisjon, og vi tar 
lærdom av dette inn i neste sesong. 

Laget har en positiv foreldregruppe. 
En stor takk til trenerne som uke 
etter uke forbereder og gjennom-
fører trening og kamp. 

Vi er takknemlige for dette, og håper 
på en ny spennende sesong i 2018, 
da på juniornivå. 

Sign: Anders Thingbø.
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JENTER 16 ELITE

Øverst fra venstre: THanna Kristensen, Hanne Sæthre Jakobsen, Oda Drag Erlandsen, Rebekka Skare Galde, Hedda Rekdal 
Larsen, Vilde Johansen Nilsen, Ingrid Stokke Holmboe, Ina Kirkaune Sivertsen & Tori Solvik Nome. Nederst fra venstr: Kaja 
Karlsen, Gina Ødegaard, Sofie Austad Haaland, Leslie Nziza, Irene Dirdal og Nathalie Jørgensen

Generell informasjon:
Viking J16 Elite består av spillere 
som har spilt på J14 samt damelaget 
til Viking. Det har vært stort fokus 
på spillerutvikling og det har vært 
jobbet godt sammen med J14 og 
damelaget for å skape en god trening 
og kamparena for jentene på tvers 
av lagene. Viking J16, sammen med 
Viking damelag, har stort sett trent 
sammen som en gruppe og mange 
spillere fra jenter 16 har spilt kamper 
for både jenter 16 og damelaget i 
2017 sesongen, 

Viking J16 har levert fantastiske 
resultater. De ble kretsmestre, 
utslått i kvartfinalen i NM og fikk en 
sterk andreplass i Dana Cup. Viking 
J16 har mer eller mindre hatt 8-9 
spillere ved kretstreningene og 
Une, Mille og Helene har fått spilt 

noen landskamper henholdsvis mot 
Sverige og Belgia.
Laget har også deltatt i NM Telenor 
Cup med et lag i Jenter 16, hvor de 
dessverre tapte borte mot Stord i 
kvartfinalen.

I Dana Cup stilte vi lag i jenter 15, 
hvor de vant puljen og spilte finalen 
i A-sluttspillet. Dessverre vant Mutiny 
FC fra USA, men Viking J16 spilte en 
god kamp og resultatet var ikke helt 
rettferdig.

I 2017 sesongen har J16 sammen 
med damelaget tilbudt de yngre 
jentelagene i Viking en fadder-ord-
ning, hvor to jenter fra damelaget/
jenter 16  gjennomfører en trening i 
måned på jentelagene fra 8 – 11 år. 
Tilbakemeldingene har vært positive 
og vi kommer til å fortsette med dette 
i 2018 sesongen. Vi har invitert de 
yngre lagene på våre kamper og 
under NM-kamper har de yngre 
jentene vært balljenter.

J 16 og damelaget har gjennom hele 
sesongen hatt felles kvelds en gang i 
måned på Vikinghuset, og vi hatt en 
helgetur til Haugesund hvor vi har 
spilt treningskamper mot Haugar 
dame

Trenere/lagledere:
Trener: Helge Aune
Lagleder: Bengt Georgsen 

Serien:
Antall lag i serien har vært 6 lag 
og målforskjell til Viking ble 51 - 9 
(3 divisjon nivå, vårsesong/høst-
sesong), motstand, resultat osv.

Turnering/cup:
NM Telenor Jenter 19
Dana Cup Jenter 17

Målscorere serie:
Tori Solvik Nome ble toppscorer 
i serien med 7 mål. Legger vi til 
NM kampene blir Gina Ødegaard 
mestscorende spiller med 10 mål.

Sosialt:
Laget har fungert godt sosialt. 
Jentene på eget initiativ hatt flere 
sosiale sammenkomster (grillfest 
etc). Dana Cup er en viktig sportlig 
og sosial arena. Laget har et solid 
støtteapparat i foreldregruppen som 
har stilt opp på kamper, kveldser og 
arrangert grilling etter noen hjem-
mekamper i sommerhalvåret.

Sosialt:
Årets innsatspokal ble tildelt Gina 
Ødegård. Årets spiller som ble stemt 
frem av spillerne selv ble Tori Nome 
Solvik

Sign: Bengt Georgsen.

Spillere

Gina Ødegaard

Ina Kirkaune Sivertsen

Ingrid Stokke Holmboe

Irene Dirdal

Kaja Karlsen

Leslie Nziza

Nathalie Jørgensen

Oda Drag Erlandsen

Rebekka Skare Galde

Sofie Austad Haaland

Tori Solvik Nome

Une Hebnes Georgsen

Vilde Johansen Nilsen
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Generell informasjon:
Laget har bestått av 17-18 spillere 
i sesongen 2017, med 5 spillere 
fra 2001 - årsklassen som har 
spilt for laget. De øvrige er alle 
2002- spillere. I høst har vi hatt 
flere spillere skadet, og har da 
supplert med spillere fra J16-1 
samt en spiller fra J14-2. I tillegg 
har som vanlig flere spillere fra lag 
16-3 spilt kamper for laget i årets 
sesong, og flere av våre spillere 
har spilt for lag 16-3.

Trenere/lagledere:
Trenere: Cornelius Middelthon, 
Morten Eskeland og Roar Fosse
Lagleder: May-Britt S. Nerland
Vi har felles treninger og tett 

samarbeid med Viking Jenter 16 
-3. Dag Bjarne Hetland ansvar for 
cup og dugnad for lag 16-2 og 16-3.

Utvikling / sportslig:
Vi har hatt felles treninger for lag 
16-2 og 16-3. Grupper har felles 
oppvarming / tekniske øvelser, og 
deretter differensiert på resten 
av treningen. I vinter kjørte 
vi 4 treninger per uke, mens i 
kampsesong 2 - 3 treninger per 
uke.

Lag 2 har hatt noen ekstra 
treninger i forbindelse med helg, 
med god kvalitet og til dels godt
oppmøte. Mandager har vi hatt 
fellestrening inne i Vikinghallen, 

med styrketrening.

Treningsforholdene oppleves 
som gode. Med treningstid på 
Vestbanen, på Lassa og i Viking-
hallen. God kvalitet på trening, 
men det er fremdeles rom for 
forbedring. Oppmøte har vært 
noe varierende, og innstillingen og 
motivasjon har vært varierende. 
Skal vi ha utvikling i kommende 
sesong, så er vi først og fremst 
avhengig av at jentene er godt 
forberedt og fokusert, og at alle 
er motivert for å bli bedre. I tillegg 
må vi få mulighet til å trene mer 
på stor bane.

Sportslig sett har laget hatt en god

J 16-2

1. rekke fra venstre: Àsta Lind Thorarensen, Alma Hovda Holter, Susanne Nygaard, Marthe
Osmundsen Wesche, Maria Erdal, Veslemøy Fosse og Maren K. Eskeland 2. rekke fra venstre: Ingrid S. Nerland, Ellen Lund Hetland, Frida Serck-Hanssen, Helene Bakken Middelthon, 
Hedda Nag, Vilde Salte-Grønning, Astrid Emilsen Kristiansen, Stine Victoria Røe, Nora Sofie Gaustad, Hanna Kristensen og Leslie Nzizia
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sesong, og vant sin 2. divisjons-
pulje i vår med 6 seire og
1 tap. Høstens pulje var satt 
sammen av de 4 beste lagene fra 
vårens pulje, samt 3 lag fra 1.
divisjon og det nest beste laget 
fra den andre puljen. Da ble det 
tøffere, og høsten endte med 3
seire og 4 tap. Alle kampene var 
jevne, og det har vært utviklende. 
For øvrig har laget deltatt i 
Kvia-serien i vinter, Danacup 
i sommer, Sparebank 1 - cup i 
Haugesund, OBOS - cup, i tillegg 
til 5 treningskamper.

Totalt sett har laget spilt 36 
kamper, med 16 seier, 15 tap og 
5 uavgjort. I tillegg deltok vi i en
innendørsturnering for 5-er lag på 

Orre i februar. Mest oppløftende, 
i tillegg til serien, var nok 
turneringen i Haugesund der vi 
gjorde en svært god innsats til 
tross for flere skader/syke og
spillere som ikke kunne være med. 
Kvia-serien : Slått ut i innledende 
pulje etter tøffe kamper mot god 
motstand.

Dana-Cup: Slått ut i 8.-delsfinale 
OBOS - cup: Seier mot Havørn, 
før det ble tap mot Vigrestad. Det 
viste seg at Vigrestad ikke hadde 
lov til å være med, og da ble det 
en ny mulighet mot Eiger. Der ble 
det tap i første ekstraomgang på 
straffe. 

Haugesund Sparebank Cup: 2 
knepne tap mot Forus/Gausel og 
Randaberg. Uavgjort mot Djerv 
1919 og Haugar.

Generelt har jentene gjennom 
sesongen vist en enorm vilje og 
innsats. Flere spillere har hatt en
positiv utvikling, og vi har prestert 
på et jevnt og godt nivå. Vi har 
fremstått som mer solide og mer 
robust enn tidligere, og har blitt 
tøffere og sterkere i duellspillet. I 
serien slapp vi kun inn 15 mål på 
14 kamper, og det var bra. 

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 spillerne vi har lånt fra 
lag 1 og fra lag 3 har glidd fint
inn i laget.

Sosialt:
Gode sosiale opplevelser er viktig 
for jentene og for oss i trener/
lederteamet.

I februar hadde vi foreldrekamp 
med påfølgende kveldsmat. Vi har 
hatt 2 foreldremøter i løpet
av sesongen. Flere av foreldrene 
har vært flinke til å stille opp 
på dugnad og som tilskuer i 
forbindelse med kamper. En del 
foreldre deltok i Dana Cup, noe 
som er avgjørende for å kunne 
reise. Vi har vært på 2 overnat-
tingsturer til Haugesund.

I juni hadde vi sommeravslut-
ning med foreldre hvor vi spilte 
sandfotball og grillet på Lassa. Vi
skal også ha en sesongavslutning 
for jentene i desember .

Innsatspokal/fair play:
Årets innsatspokal ble tildelt 
Helene Bakken Middelthon. Helene 
har vist svært god innsats og vilje 
i alle kamper, og har hatt en fin 
utvikling i årets sesong etter å ha 
vært ute i et år med skade. Hun 
har gode holdninger, er motivert 
og er en av de som har vært på 
flest treninger.

Annet:
Vi har i også i år hatt foreldre som 
kampverter på våre hjemmekam-
per med servering av kaffe til
våre motstandere. Dette har vi fått 
veldig gode tilbakemeldinger på.

Sign: Cornelius Middelthon, Morten 
Eskeland, Roar Fosse og May-Britt 

S. Nerland  

Spillere

Astrid Emilsen Kristiansen

Ellen Lund Hetland 

Hanna Kristensen

Hedda Nag

Heidi Henriksen

Helene Bakken Middelthon 

Ingrid S. Nerland

Leah Næss Frafjord

Maren K. Eskeland

Maria Jørgensen Erdal

Marthe Osmundsen Wesche

Siri Fredheim

Stine Victoria Røe

Veslemøy Fosse

Wannipa Wisut 

Àsta Lind Thorarensen

1. rekke fra venstre: Àsta Lind Thorarensen, Alma Hovda Holter, Susanne Nygaard, Marthe
Osmundsen Wesche, Maria Erdal, Veslemøy Fosse og Maren K. Eskeland 2. rekke fra venstre: Ingrid S. Nerland, Ellen Lund Hetland, Frida Serck-Hanssen, Helene Bakken Middelthon, 
Hedda Nag, Vilde Salte-Grønning, Astrid Emilsen Kristiansen, Stine Victoria Røe, Nora Sofie Gaustad, Hanna Kristensen og Leslie Nzizia
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Generell informasjon:
Laget består av 17 spillere. Før 
denne sesongen har vi fått to 
nye spillere. Vi har en veldig fin 
gruppe spillere og er et godt sam-
mensveiset lag. Jentene er flinke 
til å støtte opp om hverandre også 
sportslig.

Trenere/lagledere:
Trenere: Ole Askeland og  Ida 
Lorentze Vik

Lagleder: Nina Guldbrandsen. 
Vi har felles treninger og tett 
samarbeid med Viking Jenter 16 - 
Lag 2. Dag Bjarne Hetland ansvar 
for cup og dugnad for lag 2 og 3.

Treningsopplegg: 
Vi har også denne sesongen hatt 
flotte treningsforhold på Lassa 
og i Vikinghallen. Vi har to til tre 
treninger pr. uke utenom kamp.  

Serien:
For å prøve å beholde de fleste 
i jentefotballen, har kretsen fra 
denne sesongen slått sammen 
årsklassen for Jenter 15 og 16 år. 
Nytt  av året er å spille Vår / Høst 
serie for å utvikle serien til det 
beste for alle nivåer. 

Viking Jenter 16-3 spiller 11’er 
fotball i 3. divisjon. I avdeling 1 

J 16-3

Fra venstre bak: Julie Louisa Akerø-Stueland, Lena Guldbrandsen Bø, Johanne Hana Merenyi (2003), Nora Marie Hammer (2003), Susanne Nygaard (2003), Vilde Salte-Grønning, Ana 
Beatriz Vatnestrøm (Lag 2), Eva Björt Eiriksdottir, Cecilia Selvigvåg Klemetsen og Jessica Eriksen.Foran fra venstre: Sara Sofie Knudsen, Johanna Vik Askeland, Selma Helen Buchanan, 
Pia Risa Slaatelid, Thea Aanensen og Emelia Dis Bjarkadottir Foran: Live Bore Svela Lise Strand, Moa Miranda Cederborg Redford, Stine Victoria Røe, og Leah Næss Frafjord  og  var ikke 
tilstede da bildet ble tatt.
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på våren og avdeling 2 på høsten. 
I vårserien spilte vi totalt 10 
kamper.  Vi vant 4 kamper og 
tapte 6 kamper.Det ble 4 plass på 
tabellen av totalt 6 lag i vår pulje. 

I høstserien spilte vi totalt 8 
kamper.  Vi vant  4 kamper 
og tapte 4. Det ble 6. plass på 
tabellen av totalt 9 lag i vår pulje, 
med samme poengsum som nr 5. 

Turnering/cup:
Vi startet med deltakelse i Kvia 
Serien. Vi hadde også en privat 
treningskamp for sesongstart.

I mars reiste vi på en sosialtur til 
Haugesund. Vi var totalt 28 spillere 
fra lag 2 og 3, samt trenerteam 
og foreldre. Vi  reiste opp lørdag 
morgen og spilte privatkamp 
mot Haugar. På ettermiddagen 
og kvelden var det svømming, 
middag og teamarbeid med kon-
kurranser på Radisson Blue Hotel. 
Dette var en veldig vellykket tur.

I sommer reiste vi til Dana Cup 
med totalt 18 spillere. 3 av disse 
var fra Jenter 14. I de innledende 
kampene spilte vi to uavgjort og 
vi vant over sveitiske Erlinsbach.  
Med disse gode resultatene gikk 
vi videre til A-sluttspillet.Det var 
en utrolig flott prestasjon. Vi 
tapte i  32-dels finalen etter en 
fantastisk innsats av jentene.

Vi var stolte supportere og 
heiagjeng når Jenter 14-1 vant 
finalen og når Jenter 15-1 fikk 2. 
plass i vår klasse.  Det var en kjekk 
tur for jentene våre med fint vær, 
mye god fotball, godt samhold og 
gode opplevelser.  Minner for livet.

Målscorere: 
Emelia Dis Bjarkadottir er 
toppscorer for laget. 

Flest kamper: 
Stine Victoria Røe og Vilde Salte-
Grønning 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. 

I starten  av sesongen hadde vi 
foreldrekamp med påfølgende 

foreldremøte med kveldsmat

I sommer hadde vi avslutning før 
ferien med sandfotball og grilling 
for begge lag med foreldre.

Vi skal også ha en sesongavslut-
ning for jentene i desember.

Det er veldig godt miljø i gruppa, 
og på tvers av lagene.

Innsatspokal:
Årets innsatspokal ble tildelt Live 
Bore Svela

Live har blitt vår faste keeper på 
laget. Hun er alltid tilstede og til 
å stole på. Det er godt vi har en 
slik keeper.

Annet:
Vi har i også iår hatt foreldre som 
kampverter på våre hjemmekam-
per med servering av kaffe til 
våre motstandere.  

Sign: Nina Guldbrandsen, Ole 
Askeland og Ida Lorentze Vik.

Spillere

Cecilia Selvigvåg Klemetsen

Emelia Dis Bjarkadottir

Eva Björt Eiriksdottir

Jessica Eriksen

Johanna Vik Askeland

Julie Louisa Akerø-Stueland

Leah Næss Frafjord

Lena Guldbrandsen Bø

Lise Strand

Live Bore Svela

Moa Miranda Cederborg Redford

Pia Risa Slaatelid

Sara Sofie Knudsen

Selma Helen Buchanan

Stine Victoria Røe

Thea Aanensen

Vilde Grønning

Fra venstre bak: Julie Louisa Akerø-Stueland, Lena Guldbrandsen Bø, Johanne Hana Merenyi (2003), Nora Marie Hammer (2003), Susanne Nygaard (2003), Vilde Salte-Grønning, Ana 
Beatriz Vatnestrøm (Lag 2), Eva Björt Eiriksdottir, Cecilia Selvigvåg Klemetsen og Jessica Eriksen.Foran fra venstre: Sara Sofie Knudsen, Johanna Vik Askeland, Selma Helen Buchanan, 
Pia Risa Slaatelid, Thea Aanensen og Emelia Dis Bjarkadottir Foran: Live Bore Svela Lise Strand, Moa Miranda Cederborg Redford, Stine Victoria Røe, og Leah Næss Frafjord  og  var ikke 
tilstede da bildet ble tatt.
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G 15-1
Totalt 35 kamper, 17 seriekamper. 
18 treningskamper og turnerings-
kamper. 16 seirer, 3 uavgjorte, 16 
tap. Målforskjell: 66-61.

Laget har hatt seks treninger i 
uken, derav fem fotballøkter og 
en ren fysisk, knallhard økt, i 
gjennomsnitt for sesongen. Høy 
kvalitet på treningene. Mye hel-
getrening for å få tilgang på gode 
baner.

Antall hospitantet har variert 

fra en hospitant til seks-sju 
på treningene øket kvaliteten 
ytterligere på treningene. Vikings 
2002-kull er lite. Og det har vært 
utfordrende å hele tiden ha 2003- 
og 2001-spillere med både i 
trening og kamp. Det bedrer seg 
garantert etter hvert, og det er 
prinsippfast og bra å ikke senke 
kvaliteten kun for å ha flere på 
trening fra samme kull. Treninger 
med den gode gjengen på 2001 
har også bidratt til å heve nivået 
på våre gutter betraktlig. Laget 

er en fin gjeng med utrolig godt 
samhold mellom guttene. Alle 
reiser, hotell- og klasseroms-
opphold har vært en fornøyelse 
å gjennomføre. Solid dugnads-
innsats, gjennom hele sesongen 
muliggjorde satsingen.

Trenere/lagledere:
Trener: Gaute Schei
Keepertrener: Rolf Tore Bolme
Oppmann: Carl Gunnar 
Gundersen
Dugnadsansvarlig: Monica Åsen

Vinnerlaget fra Nasjonalt tiltak på Stabæk i september, Viking G15 Elite. Bak fra venstre: Anders Hiim, Sebastian Sørlie Henriksen, Tormod Ulfeng, Lars Erik Sødal, Nils Vallotto, Karl-Ludvig Bringsjord, Markus Bø, Tobias 
Åsbø, Arman Dzankovic. Foran fra venstre: Oskar Bore, Mats Thornes, Paal Vistnes, Nicolai W. Gundersen, Steffen Bolme, Kevin Pereira, Heine Larsen, Jesper Moksnes, Brage Iversen Hopsdal.



39

Spillere

Adrian Årthun
Arman Dzankovic

Ask Ekeland

Bjørn Dirdal

Brage Hopsdal Iversen

Eirik Aaberge

Elias Fasotte

Erik Dalaker

Heine Larsen

Henrik Heggheim

Jonas Halsne
Karl Ludvig Bringsjord

Keven Gebretsnae 

Kevin Pereira

Kristian Knarvik

Markus Bø

Markus Pollen

Nicolai W. Gundersen

Nils Vallotto

Ole Leinebø

Paal Vistnes

Philip Granfelt

Sebastian Henriksen

Simen Kvia-Egeskog

Sondre Auklend

Steffen Bolme

Thomas Milne

Tungan Honore

Victor Olsen

Viktor Gabrielsen

Ørjan Eikhaug

Vinnerlaget fra Nasjonalt tiltak på Stabæk i september, Viking G15 Elite. Bak fra venstre: Anders Hiim, Sebastian Sørlie Henriksen, Tormod Ulfeng, Lars Erik Sødal, Nils Vallotto, Karl-Ludvig Bringsjord, Markus Bø, Tobias 
Åsbø, Arman Dzankovic. Foran fra venstre: Oskar Bore, Mats Thornes, Paal Vistnes, Nicolai W. Gundersen, Steffen Bolme, Kevin Pereira, Heine Larsen, Jesper Moksnes, Brage Iversen Hopsdal.

Turneringer:
Høydepunktet var utvilsomt to-
talseieren i Nasjonalt tiltak på 
Nadderud på Stabæk. For første 
og hittil eneste gang stilte vi 
skadefritt, og med alle spillerne 
tilgjengelige. Det resulterte i fire, 
strake og klare seirer og med fi-
naleduellen 3-1 over Stabæk som 
sesongens herligste. I de to andre 
turnergene viste guttene at de 
har tatt et nivå opp og spiller jevnt 
mot de beste lagene nasjonalt.
Treningskamper: Viking-Sandnes 

Ulf 7-1, Viking-Bryne 4-0, Viking-
Bogafjell 1-4, Viking-Haugesund 
2-0, Viking-Hinna 1-3. Totalt: 5 
kamper, 3 seirer, 2 tap. Målfor-
skjell: 15-8.

Nasjonalt tiltak, Vålerenga. Vi-
king-Sogndal 2-0, Viking-Hauge-
sund 2-0, Viking-Vålerenga 0-2, 
Viking-Sarpsborg 0-1. Totalt: 4 
kamper, 2 seirer, 2 tap. Målfor-
skjell: 4-3.

Ove Helgesen Trophy, Fyllings-

dalen, Viking-Brann 1-1, Viking-
Sogndal 1-2, Viking Team Sunn-
hordland 1-0. Viking-Mjøndalen 
2-0, Viking-Haugesund 1-1. Totalt: 
5 kamper. 2 seirer, 2 uavgjorte, 1 
tap. Målforskjell: 7-11.

Nasjonalt tiltak, Stabæk, Viking-
Mjøndalen 4-0. Viking-Start 1-0, 

Viking-Aalesund 2-1, Viking-Sta-
bæk 3-1. Totalt: 4 kamper, 4 seirer. 
Målforskjell: 10-2.

SERIEN
Vårsesongen: 9 kamper; 3 seirer, 
6 tap, 13-20 i målforskjell. 

Høstsesongen: 8 kamper; 2 seirer, 
1 uavgjort, 5 tap, 17-18 i målfor-
skjell.

Nummer sju i serien.

Sign: Monica Aren
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Spillere

Aleksander Moszczynski

Andreas Vestbøstad

Aro Gharib

Christian Bright

Dan Reidar Hauso

Elias Lillesund Handeland

Emil Fjeldheim

Eskil Klungsøyr 

Haakon Huglen

Jason Ojong Arrey

Jesper Ellingsen Schutz

Kasper S. Kvalvåg

Mads Lerstøl

Magnus Hofsli-Aune

Marius Kvinnsland

Oliver Andreas Spencer

Oscar Trettenes Nordhagen

Peter Hembre

Rodi Riskedal Bal

Ruben Haaland

Sebastian Jacobsen

Sondre Holm

Torbjørn Osmundsen Wesche

Ulrik Svendsen Tørneng

Vetle Nilsen,

Vetle Nagell Fjelde

William Bærheim

Generell informasjon:
Sesongen 2017 har vært en 
god sesong med fin utvikling av 
ferdigheter, spilleforståelse og 
det sosiale. Vi har hatt en stor tre-
ningsgruppe gjennom sesongen, 
men ikke stor nok til å danne to 
lag. Vi har hatt et lag påmeldt i 
serien, tilbud til noen av spillerne 
spille med G16-3 

Trenere/lagledere:
Henning Schutz, trener
Arne Nordhagen, trener
Mikkel Fjeldheim, trener
Steinar Lerstøl, oppmann

Treningsopplegg:
Vi har hatt 4 treninger i uka på 
Vestbanen, Lassa og i Vikinghal-
len. Treningsoppmøtet har ligget 
stabilt på 14-18 gutter.  

Det har vært fokus på spillefor-
ståelse, pasningskvalitet og spill-
situasjoner. 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 ett lag i serien på nivå 
1. Guttene har gjennomgående 
levert på et høyt nivå men med 
mange uavgjorte kamper endte 
de til slutt midt på tabellen. 

Turnering/cup:
G15 bredde stilte med 1 lag i 
DanaCup. En meget positiv 
opplevelse både sosialt og 
sportslig. Vi avsluttet sesongen 
med turnering i Haugesund – 
Haugesund Sparebank cup. Dette 
ble en veldig kjekk opplevelse 
med god fotball og overnatting 
på hotell.

Målscorere:
Årets toppscorere ble Ulrik 
Svendsen Tørneng (12), Ruben 
Haaland (9) og Dan Reidar Hauso 
og Christian Bright (5)

Flest kamper:

De tre med flest kamper er 
Torbjørn Osmundsen Wesche 
(34), Ruben Haaland (34) og Emil 
Fjeldheim (33)

Sosialt:
Målet er fortsatt å ha med så 
mange som mulig, lengst mulig, 
og vi har derfor fokusert på trivsel 
og det å kunne levere et tilbud 
til alle. 

Gruppen er en godt sammen-
sveiset gjeng, og vi har hatt en 
kjekk sesong med både sportslige 
oppturer og sosiale begivenheter. 

Innsatspokal:
Årets innsatspokal/fair play ble 
tildelt Ruben Haaland grunnet 
et topp treningsoppmøte, sitt 
positive bidrag på det sosiale 
plan og god sportslig framgang 
i løpet av 2017 sesongen.

Sign: Steinar Lerstøl

G 15-2

Første rekke fra venstre; Vetle Nilsen, Oliver Andreas Spencer, Torbjørn 
Osmundsen Wesche og Emil Fjeldheim. Bakre rekke fra venstre; Jesper Ellingsen 
Schutz, Dan Reidar Hauso, Jason Ojong Arrey, Magnus Hofsli-Aune, Ruben 
Haaland, Ulrik Svendsen Tørneng, Oscar Trettenes Nordhagen, Aleksander 
Moszczynski og Mads Lerstøl

Sign: Anders Tingbø  
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Bak fra venstre:  Marius(Trener), Adrian Årthun, Elias Fassotte, Alexander Tuntland, Jakob Bormo, Vebjørn Hagen, Ali 
Memed, Thomas Milne, Ask Ekeland, Ole Leinebø, Erik Dalaker, Philip Granfelt Foran fra Venstre: Endre Eikhaug(Maskot), 
Wattana, Mats Gresvik Lunde, Victor Olsen, Ørjan Eikehaug, Mikkel Kolnes, Eskil Bertelsen, Sondre Auklend, Gard Sætre, 
Simen Kvia-Egeskog

Spillere

Aleksander Moszczynski

Andreas Vestbøstad

Aro Gharib

Christian Bright

Dan Reidar Hauso

Elias Lillesund Handeland

Emil Fjeldheim

Eskil Klungsøyr 

Haakon Huglen

Jason Ojong Arrey

Jesper Ellingsen Schutz

Kasper S. Kvalvåg

Mads Lerstøl

Magnus Hofsli-Aune

Marius Kvinnsland

Oliver Andreas Spencer

Oscar Trettenes Nordhagen

Peter Hembre

Rodi Riskedal Bal

Ruben Haaland

Sebastian Jacobsen

Sondre Holm

Torbjørn Osmundsen Wesche

Ulrik Svendsen Tørneng

Vetle Nilsen,

Vetle Nagell Fjelde

William Bærheim

Spillere

Adrian Årthun

Alexander Tuntland

Ali Memed

Ask Eikeland

Elias Fassotte

Eirik Dalaker

Eskil Bertelsen

Gard Sætre

Jakob Bormo

Mats Gresvik Lunde

Mikkel Kolnes

Ole Leinebø

Philip Granfelt

Simen Kvia-Egeskog

Sondre Auklend

Thomas Milne

Vebjørn Hagen

Victor Olsen

Wattana

Ørjan Eikehaug

G 14-1

Generell informasjon:
Oppkjøring til sesongen startet i 
januar. Laget fikk nye trener og 
dette ble veldig godt mottatt i 
spille-gruppen. Vi fikk en god 
oppkjøring til sesongen med 
5-6 treninger i uken. Gjennom 
sesongen deltok flere av våre 
spillere i den nasjonale serie for 
G14 – et samarbeid mellom Viking 
og krets.

En del av spillerne fikk også 
spilletid på G15-1

Det har vært en kjempekjekk 
sesong med mange gode 
resultater mot veldig bra 
motstandere.

Serien:
Laget spilte G15 Elite serie og 
kom på 6 plass av 11 lag. Vi spilte 
20 kamper i serien; 9 seiere, 1 
uavgjort og 10 tap. 74-62 i mål-
forskjell. Her fikk vi mye god 
motstand da vi spilte mot lag som 
er ett år eldre.

Turneringer:
Vi deltok på 2 nasjonale tiltak, 
i Haugesund og Kristiansand. 
Vi vant alle kampene i begge 
turneringer. 

Videre deltok vi i Ibercup i 
Danmark, der vi tapte semifinalen 
mot Reading fra England på 
straffekonk. Her spilte vi mot lag 
fra Danmark, Japan og England, 
og fikk veldig bra matching. I 
Ove Helgesen Cup  vant laget 2 
kamper og tapte 2. 

Trenere/lagledere:
Trener: Johnny/Marius Kloster 
Mikal Gallefoss Keepertrener: 
Christoffer Lunde. Oppmann: Eirik 
Egeskog

Vi ønsker å takke først og fremst 
spillerne – som er eksemplariske 
kjekke gutter, i tillegg til villige 
sponsorer og engasjert dug-
nadsgjeng, som gjør det mulig 
å gjennomføre alle reiser til 
turneringer i inn og utland.

Sign: Eirik Egeskog
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Bakerst fra venstre: Simon Wullum (sluttet), Andreas Hatteland, Dan Shiden Kashay, Emil Alexander Gade, Marius Klarholm, Edward Halvorsen (sluttet), Jakob Risteund og Thomas Haave Nilsen. Foran fra venste: 

Oskar Skilbred, Simon Andresen-Stokka, Herman August Møller-Christiansen, Jesper Samuelsen, Mahad Faysal Ali, (uidentifisert "hangaround" i hvit genser), Kristoffer Berge og Fabian Scott Lande 

Spillere

Adrian Thorstensen

Andreas Ånestad Hatteland

August Boldrup

Dan Shiden Kahsay

Emil Aleksander Gade

Fabian Scott Lande

Herman Møller

Jacob Ristesund

Jesper Samuelsen

Kristoffer Berge

Kristian Hjertenes

Mahad Feysal Ali

Marius Clarholm

Matiss Toffolo

Max-Ruben Mikkelsen

Ole Hjorth Jørgensen

Oskar Skilbrei

Sigurd Bjelland-Tengesdal

Simon Andresen-Stokka

Thomas Bull

Thomas Haave Nilsen

G14-2 OG 3

Generell informasjon: 
Viking G14-2 og G14-3 har bestått 
av en felles spillergruppe som 
delvis har rullert på å spille i 14-2 
og 14-3. 14-2 har spilt 11'er fotball 
på nivå 2, og 14-3 har spilt 9'er 
fotball på nivå 3.

Det har utover sesongen ikke 
vært nok spillere til å begge 
lagene slik at en del spillere som 
har spilt både på nivå 2 og nivå 
3. Fordeling av lag til kamp har 
vært basert både på ferdighets-
nivå, vilje til innsats og tilgjenge-
lige spillere. Det positive med litt 
tynn stall er at alle har fått mye 
spilletid enten på 11er laget eller 
9er laget.

Laget har deltat i Dana Cup med 
15 spiller og 4 trenere/foreldre.

Det har i perioder vært lekasje av 
spillere, spesielt til Vidar. Derfor 
var spesielt siste kamp i nivå 2 
serien spesielt viktig for laget (se 
Serien). 

Trenere/lagledere: 
Trenere: Odd Rune Skilbrei, 
Sverre Strand (sluttet i sesongen). 

Hjelpetrenere: Eirik Nilsen, Erik 
Samuelsen, Kjell Inge Gade, 
Henrik Haave Nilsen. Rolv 
Mikkelsen (sluttet i sesongen).

Oppmenn: Odd Rune Skilbrei og 
Jon Trygve Stokka.

Ansvarlig for Dana Cup: Erik 
Samuelsen.

Treningsopplegg: 
Laget har trent på kunstgrass 
på tasteveden og i Vikinghallen. 
Hjemmekamper er også spilt på 
Vestbanen.

Det har vært gjennomført 3 
treninger i uken (så sant det 
ikke har kollidert med kamp), 
mandager, onsdager og 
søndager.
Året begynte litt bratt for lagene 
da treneren før kampsesongen 
begynte. 

Oppmann Odd Rune Skilbrei tok 
plassen som hovedtrener og Rolv 
Mikkelsen bidrog som hjelpetre-
ner.

I kampsesongen har det stort sett 
vært avviklet to kamper per uke. 
Disse har ofte havnet på dager 
hvor vi har hatt treningstider.

I treningene har det vært jobbet 
mye med pasningsspill og å få 
utnytte banebredden. Hvorvidt 
det har vist igjen i kampene kan 
diskuteres, men det synes å ha 
blitt mer oppmerksomhet på 
disse elementene i høstsesongen 
enn det var i vårsesongen.

Vi har hatt et spillermøte på 
høsten der vi har snakket om 
innsats, fair play, vinnerskalle og 
jobbe sammen som lag.

All honør til Odd Rune som i løpet 
av året har måtte ta mer og mer 
ansvar.

Serien:
2 lag, Nivå 2 og 3. G14-2 endte på 6 
plass (av 8 lag) og hadde 4 seiere, 
1 uavgjort og 8 tap.

Siste kampen i serien var en triller 
mot Vidar og mange gamle lag-
kamerater, og endte 2-2 etter 
strålende innsats i det som ble 
betegnet som høstens viktigste 
bortekamp. Spesielt positivt med 
den innsats og duellvilje guttene
for dagen, og at de ikke ga opp 
selv om de kom under 0-2.

G14-3 endte på 7. plass (av 9 lag) 
og hadde som G14-2 4 seiere, 1 
uavgjort og 8 tap.

Vil spesielt trekke fram 1 kamp 
mot serieleder Forus og Gausel. 

Spillere

Adrian Årthun

Alexander Tuntland

Ali Memed

Ask Ekeland

Elias Fassotte

Erik Dalaker

Eskil Bertelsen

Gard Sætre

Jakob Bormo

Mats Gresvik Lunde

Mikkel Kolnes

Ole Leinebø

Philip Granfelt

Simen Kvia-Egeskog

Sondre Auklend

Thomas Milne

Vebjørn Hagen

Victor Olsen

Wattana

Ørjan Eikehaug
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Bakerst fra venstre: Simon Wullum (sluttet), Andreas Hatteland, Dan Shiden Kashay, Emil Alexander Gade, Marius Klarholm, Edward Halvorsen (sluttet), Jakob Risteund og Thomas Haave Nilsen. Foran fra venste: 

Oskar Skilbred, Simon Andresen-Stokka, Herman August Møller-Christiansen, Jesper Samuelsen, Mahad Faysal Ali, (uidentifisert "hangaround" i hvit genser), Kristoffer Berge og Fabian Scott Lande 

Hele laget gikk til bortekamp med 
lave forventninger etter 3 tap på 
rad etter sommerferien men 
laget spilte utmerket og vant 3-2.

Turnering/cup:
Vi reiste til Dana Cup med 15 spillere 
og 4 trenere/foreldre. Det ble 
dessverre tap i alle kampene men 
sosialt sett hadde vi en kjempefin 
tur. Ingen større "kritiske" episoder, 
guttene oppførte seg nesten for 
eksemplarisk.

Målscorere:
De fire med flest mål i sesongen er 
Sigurd Tengesdal, Kristoffer Berge, 
Matiss Toffolo og Thomas Haave 
Nilsen

Flest kamper:
De fire med flest kamper er Thomas 
Haave Nilsen, Oskar Skilbrei, Simon 

Stokka og Jakob Ristesund.

Sosialt:
Utenom Dana Cup har det ikke 
vært spesiellt mye aktiviteter 
for laget. Grilling og hagefest i 
sommer ble likevel. samlet og 
hadde en kjekk sosial
ettermiddag/kveld.

Viking G14-2 og 3 hadde 6 
personer som stilte på dugnad 
på Mods konserten på Stavanger 
Stadion som vi har planer om å 
bruke på en liten avslutning før jul

Innsatspokal/fair play:
Årets innsatspokal/fair play 
tildeles Fabian Scott Lande, fordi 
han har meget god fremgang og 
blitt en habil keeper ila sesongen 
– målt mot forrige sesong (Fabian 

har kun vært keeper i 2 sesonger) 
Alltid god innsats – klager aldri. 
Han har også hatt meget godt 
treningsoppmøte.

Ellers så er vil vi andre i støt-
teapparatet og foreldregruppa 
fremheve Odd Rune: Han har fått 
de ene overraskelse etter den 
andre med først hovedtrener som 
sluttet, så mistet hjelpetrener og 
mange spillere som har byttet 
lag i løpet av året. Han har vært 
både hovedtrener, kampleder 
og oppmann og har gjort en 
formidabel innsats. Han fortjener 
en ekstra oppmerksomhet fra 
Viking.

Sign: Odd Rune Skilbrei 
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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 2017 sesongen, men kampen endte 
uavgjort og jentene vant på straffe-
spark 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 2018 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:
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

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
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J 14 UTVIKLINGSLAG

Første rekke fra venstre: Frida Staveland, Nathalie Jørgensen, Vilde Bakke-Andersen, Ella Bakke Andersen, Charlotte Kvalvåg, Ingeborg Lye 

Skretting, Julia Thompson, Irene Dirdal, Smilla Valotto, Eline Ree Vartdal, Ingrid Øgreid Andre rekke fra venstre: Tiril Østvold, Ida Falck, Mona 

Middelthon, Hedda Rekdal Larsen, Thea Dyrli Djuve, Kristina Milne, Selma Løvås, Emma Gustad Myklebust

Generell informasjon: 
2017 sesongen til J14 utviklings-
lag ble en sammenhengende 
sportslig suksess. Med kun et 
tap i serien vant jentene 1 divisjon 
suverent med 8 poengs margin 
til Bryne og mer enn dobbelt så 
mange +mål (71) som nr 2.5 Krets-
finalen 4. November ble Haugar 
beseiret i KM finalen. 

Den første turneringen var 
Haugars Eliteturnering som ble 
arrangert i pinsen. Etter at både 
Haugar og Viking hadde vunnet 
sine to første kamper ble det 
ren finale der Vikings jenter slo 
Haugar og kunne hente sin første 
turneringsseier for sesongen.   

Adidas Cup (uoffisielt NM) ble spilt 
med innledende gruppespill på 
våren der jentene vant gruppen 
mot Bryne og Haugar. I cup-spillet 
møtte de tøff motstand mot 
Nore Neset og Gjelleråsen, og 
avanserte til finalespill på Gjøvik 
i slutten av September der de 
beseiret Ekholt fra Østfold i 
semifinalen, og vant tilslutt cupen 
med seier over Bryne i finalen!
 
Nok et høydepunkt var Dana 
Cup. Her møtte jentene variert 
motstand med tøffest motstand 

i kvartfinalen mot Gjelleråsen, 
der jentene til slutt vant 4-3, etter 
å ha ligget under to ganger i 
begynnelsen av kampen. I finalen 
var det motstander Kolbotn 
som ble beseiret 1-0, og jentene 
kopierte bragden til fjorårets J14 
med sier i Dana Cup!

Trenere/lagledere: 
Trener(e): Roger Nilsen, Egil 
Thomas Andersen, Stig Larsen
Oppmann: Inger-Lise Falck

Treningsopplegg:
Laget har trent tre ganger per 
uke med laget, en fysisk økt 
sammen med J16, Team Viking 
på fredagene og de fleste har 
deltatt på kretssamling i helgene.

Sosialt: 
Foreldrene rundt laget har vært 
villige til å stille opp, og har laget 
diverse arrangementer som 
kveldsmat i Vikinghuset, tett 
oppfølging med bensin under 
Dana Cup samt høytidelig feiring 
av gulljentene etter hjemkomsten 
fra Danmark

Innsatspokal /fair play:
Årets innsatspokal ble tildelt 
Hedda Rekdal Larsen for måten 
hun har gått foran som kaptein 

med oppofrende innsats og 
evne til å motivere lagvennin-
nene sine til ekstra innsats når 
det trenges. Fair play prisen 
tildeles Irene Dirdal for hennes 
positive innstilling. På J14 er hun 
veldig flink til å bruke stemmen 
for å oppmuntre lagvenninnene 
sine, og i kamp har hun vært hun 
"limet" i laget fra sin posisjon på 
midtbanen. 

Sign: Inger-Lise Falck

J14-1
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Rad nr. 3 fra venstre: Steinar Kristiansen, Mikkel Fanebust Minothi, Kristoffer Forgaard Paulsen, Anders Molund, Petter Hansgaard Vassenden 

og Hugo Vicente. (øverste rad) Rad nr. 2 fra venstre: Fredrik Czybulla Marthinussen, Vetle Espevoll, Jesper Fiksdal, Sjur Jonassen, Frederik 

Vincent Østrått Rygh,  Filip Mellemstrand Rabenorolahy, Anton Solbakken og Rolf Olav Hesby. Rad nr. 1 fra venstre: Henrik Hamre, Jørn Lende, 

Adrian Alexander Spetz-Markussen, Håvard Nyheim Grytnes, Magnus Karlsen, Oliver Håland og Thomas Eiriksson.

Generell informasjon:
Utviklingslaget for gutter født 
2004 har i år hatt et serielag i 
G14 har 5 treninger i uka.

Trenere/lagledere:
Trenere: Hugo Vicente og Steinar 
Kristiansen
Lagleder: Sidsel Nyheim Grytnes

Turnering/cup:
I år har vi vært på nasjonalt 
elitetiltak i Trondheim i april og 

i Oslo i oktober. I august deltok
vi på Ove Helgesen Trophy cup 
i Bergen og spilte uavgjort mot 
Tottenham. Sesongen ble 

avsluttet i november hvor vi 
vant «Slaget om Rogaland». Vi 
slo Bryne 6-1 i innledende kamp 
og så vant vi 3-1 i finalen mot 
Haugesund.

Sosialt:
I august grillet vi ute med guttene, 

trenerne og foreldrene, etterfulgt 
av kaker og fotballkamp.
Seriegullet i høst ble feiret med 
pizza og film. Det blir også i 

år juleavslutning med grøt m/
mandel i og premie, samt quiz.  

Sign: Sidsel Nyheim Grytnes

G13-1

Spillere

Petter Hansgaard Vassenden

Fredrik Vincent Østrått Rygh

Håvard Nyheim Grytnes

Fredrik Czybulla Marthinussen

Henrik Hamre

Adrian Alexander Spetz-Markussen

Oliver Håland

Filip Mellemstand Rabenorolahy

Anders Molund

Rolf Olav Hesby

Magnus Karlsen

Jørn Lende

Kristoffer Frogaard Paulsen

Jesper Fiksdal

Anton Solbakken

Thomas Eiriksson
Sander Vågå

Dato Hjemmelag Resultat Bortelag

20 april Staal Jørpeland 1 5 - 1 Viking 1
24 april Viking 1 3 - 0 Vaulen 1
03 mai Vidar 1 2 - 0 Viking 1
08 mai Viking 1 0 - 4 Randaberg 1
19 mai Madla 1 1 - 2 Viking 1
22 mai Viking 1 1 - 3 Hinna 1

31 mai Vardeneset 1 3 - 1 Viking 1
07 juni Sola 1 0 - 3 Viking 1
20 juni Hundevåg 3 - 2 Viking 1
31 august Sola 1 4 - 3 Viking 1
5 september Viking 1 4 - 3 Vardeneset 1
13 september Viking 1 5 - 1 Voll 1
20 september Sandnes Ulf 1 3 - 2 Viking 1
01 oktober Viking 1 8 - 2 Bogagjell 1
04 oktober Hinna 1 0 - 4 Viking 1
18 oktober Viking 1 7 - 2 Varhaug 1

23 oktober Staal Jørpeland 1 1 - 2 Viking 1
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Første rekke fra  venstre: Endre Talberg Pettersen, Filip Bærheim, Herman Knudsen, Teodor Øverland Sand, Knut Mathias Sæther, Andreas 

Christensen. Andre rekke fra venstre: Waldemar Pettersen, Glenn Øksvang Risa, Asgeir Sand, William Voster Botnen, Mikkel Bø Randulf, Simon 

Østbø, Nikolai Kraft-Kavli, Ole Samson Opheim, Fredrik Høie, Håkon Løvset Welle, Sivert Emil Pettersen, Gaute Løvset, Eirik Volden og Stein 

Erik Opheim.

G13-2

Generell informasjon:
Vi har hatt 27 spillere denne 
sesongen i en treningsgruppe.

Med ett kamp-lag i 2. divisjon og 
ett i 3. divisjon.

Begge lagene har hatt en bra 
utvikling utover i sesongen 
med de beste resultatene i siste 
halvdel.

Den store hendelsen dette året var 
Dana Cup. Fantastisk opplevelse, 
spesielt sosialt.

Laget har mottatt 4-5 spillere fra 
Vidar etter sesongslutt da laget til 
Vidar ikke har nok spillere til lag.

Trenere/lagledere:
Hovedtrener: Waldemar Pettersen 
Assistenttrenere: Gaute Løvset, 
Stein Erik Opheim, Jan Ole Eik, 
Asgeir Sand
Oppmann: Ståle Kristiansen 

Treningsopplegg:
Mandag 19:00 -20:30 Vikinghal-
len.  
Onsdag  17:00 – 18:30 Tastaveden 
kunstgress
Søndag 19:00 – 20:30 Vikinghal-
len

Serien:
Viking G13-2 har spilt på nivå 2.
Viking G13-3 har spilt på nivå 3

Sign: Ståle Kristiansen

Spillere

Alex Wathne

Andreas Christensen

Eirik Volden

Endre Talberg Pettersen

Farhan Abdurahman

Filip Bærheim

Fredrik Høie

Glenn Øksvang Risa

Herman Knudsen

Håkon Løvset Welle

Jonas Eik Grønning

Knut Mathias Sæther

Leiv Meling Middelthon Sunde

Michael Strøm Karlson

Mikkel Bø Randulf

Mahmoud Mohammad Almohammad

Nikolai Kraft-Kavli

Ole Samson Opheim

Omar Kaddour 

Richard Selen

Simon Kaland

Simon Kvamme Garshol

Simon Østbø

Sivert Emil Pettersen

Snorre Kristiansen

Teodor Øverland Sand

William Voster Botnen
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J13-1 OG 2
Spillere:
Troppen ved starten av sesongen 
bestod av 16 «egne» spillere, samt 
i tillegg 8 spillere fra J14-utvi-
klingslaget. En spiller la opp etter 
vårsesongen, mens en ny spiller 
kom til i høst.

Lagledere:
Trenere: Ken Milne, Sturla Malde, 

Laurie Scott og Espen Bru

Treningsopplegg:
J13 har hatt 3 treninger i uken 
fordelt på Tastaveden (tirsdag), 
Vestbanen (torsdag) og Viking-
hallen (søndag). Pasningsøvel-
ser og generelt mye bruk av ball 
har vært hovedfokus gjennom 
hele året. I tillegg har det på 

søndagstreningen vært særskilt 
fokus på teknikk.

Serien:
Første sesong med resultater 
og tabell. J13-2 stilte breddelag 
i annen divisjon. I tillegg fikk de 
spillerne som ferdighetsmessig 
var kommet lengst muligheten 
til å spille første divisjon på J13-1 

Bak f.v: Pia Kvinnesland, Ariel Vaigafa, Kristina Milne, Sara Schønberg Økland, Emma Gustad Myklebust, Kristina Messmer, Julia Alice Scott, Liva Fuglestein Bru Foran f.v: Ingrid Øgreid, Vilde Bakke-Andersen, Dina 

Beate Haugan-Brevik, Eline Vartdal Ree, Smilla Vallotto, Ella Bakke-Andersen, Ida Falck  Keeper: Emma Follevaag Malde
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sammen med 13 åringene fra J14-
utviklingslaget.

J13-1 vant 1. divisjon vårpuljen 
på bedre målforskjell enn Staal 
Jørpeland. I høstpuljen ble det en 
hard kamp mot Eiger om grup-
peseieren, hvor laget vant puljen 
etter å ha snudd 0-1 til 2-1 siste 5 
minutter i innbyrdes oppgjør 

i siste serierunde. Lørdag 4. 
november ble laget Kretsmester 
etter å ha slått Haugar 3-1 KM 
finalen i Randaberg Arena.

J13-1 vant 1. divisjon vårpuljen 

på bedre målforskjell enn Staal 
Jørpeland. I høstpuljen ble det en 
hard kamp mot Eiger om grup-
peseieren, hvor laget vant puljen 
etter å ha snudd 0-1 til 2-1 siste 
5 minutter i innbyrdes oppgjør 
i siste serierunde. Lørdag 4. 
november ble laget Kretsmester 
etter å ha slått Haugar 3-1 KM 
finalen i Randaberg Arena.

13-2 gikk ubeseiret gjennom 
vårpuljen, men kom på annen plass 
bak Randaberg 2, grunnet mange 
uavgjorte kamper. I høstpuljen, 
som bestod av «topplag» fra de 
to annen-divisjonspuljene, samt 
2 lag fra nedre del av førstedivi-
sjon, ble det en meget hederlig 
3dje plass av totalt 9 lag.

Totalt 12 spillere i troppen har i 
løpet av sesongen fått prøve seg 
på 11er fotball sammen med J14-2.

Turnering/cup:
Laget stilte med ett lag i Kvia 
serien (vinterserien), hvor en 
brukte breddelag og et spisset 
lag annen hver kamp i gruppe-
spillet. Laget var påmeldt på nivå 
2, og vant gruppa etter 3 seire 
og ett tap. Dette sendte laget til 
B sluttspillet som ble vunnet.

I sommer var det DanaCup som 
stod for tur. J13 stilte en tropp 
på hele 19 spillere. Laget vant en 
jevn gruppe på bedre målfor-
skjell enn Flint Tønsberg, etter 
seire mot svenske Ørgryte og 
danske Fortuna Hjørring, samt 
uavgjort mot Flint Tønsberg. I A 
sluttspillet blir det «Walk over» i 
1/16-finalen, før Røa blir slått 4-0 
i 1/8-delsfinalen. I 1/4-finalen er 
det over og ut etter at Frogner 
Skedsmo, som gikk helt til finalen, 
blir for sterke og vinner 1-0. 
Turneringen ble en suksess både 
sportslig og ikke minst sosialt, og 
ble avsluttet med en dag i Fårup 
Sommerland, før laget dro inn til 
Hovedområdet og heiet fram J14 

og J15 til seier i sine semifinaler.

Assist-toppen: 
Dina Beate H. Brevik, Julia Alice 
Scott og Smilla Vallotto har 
fått registrert flest målgivende 
pasninger på J13 sesongen 2017, 
med henholdsvis 13, 12 og 9

Flest kamper: 
Julia Alice Scott, Emma F. Malde 
og Ariel Vaigafa, som har spilt 
kamper for både J13-1 og J13-2, 
har flest kamper, med henholdsvis 
43,40 og 39 kamper. I tillegg 
kommer kamper for J14-2

Sosialt:
Dana Cup var sesongens store 
sosiale høydepunkt, hvor samtlige 
spillere deltok. Laget har også 
ved flere anledninger hatt felles 
kveldsmat i Vikinghuset etter 
torsdagstreningene, noe spillerne 
setter pris på. 

Innsatspokal:
Årets innsatspokal for J13-2 ble tildelt 

Caroline Taranger, basert på høyt tre-

ningsfremmøte, stor innsats i trening 

og kamp, samt god sportslig utvikling 

gjennom sesongen. På J13-1 ble innsatspo-

kalen tildelt Emma Gustad Myklebust som 

alltid gir 100 % innsats både på trening 

og kamp.

Spillere

Ariel Vaigafa

Dina Beate Haugan-Brevik

Eline Vartdal Ree

Ella Bakke-Andersen

Elsa Hawkes

Helga Sofie Jonsbråten

Ida Falck

Ingrid Øgreid

Jenny Aadnevik

Johanna Næss Frafjord

Julia Alice Scott

Kristina Messmer

Kristina Milne

Liva Fuglestein Bru

Nora Montagu Ramsvik

Nora Mortensen Seljeskog

Pernille Stang

Pia Kvinnesland

Sara Schønberg Økland

Smilla Vallotto

Vilde Bakke-Andersen

Bak f.v: Pia Kvinnesland, Ariel Vaigafa, Kristina Milne, Sara Schønberg Økland, Emma Gustad Myklebust, Kristina Messmer, Julia Alice Scott, Liva Fuglestein Bru Foran f.v: Ingrid Øgreid, Vilde Bakke-Andersen, Dina 

Beate Haugan-Brevik, Eline Vartdal Ree, Smilla Vallotto, Ella Bakke-Andersen, Ida Falck  Keeper: Emma Follevaag Malde

Sign: Sturla Malde
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G12-2
Generell informasjon:
Viking G12-2 startet opp sesongen 
tidlig i januar. Troppen besto av 
om lag 16 spillere og ingen spillere 
har sluttet i løpet av sesongen. 
Treningsmessig 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 og vi i støtteapparatet 
opplever at miljøet i gruppen er 
god.

Trenere/lagledere:
Gaute Brynie, Nabil Saoula, Alf 
Torstensen, Heidi Skare

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. Den store 
troppen har medført at vi alltid 
er mange spillere på trening selv 

med flere forfall.

Serien:
Laget ble meldt på nivå 2 denne 
sesongen og det har vært vist 
seg å være rett nivå. Vi har både 
tapt stort, vunnet stort og spilt 
uavgjorte kamper. Utfordrin-
gen har vært ett lag og mange 
spillere. Dette har medført litt for 
lite kamptid per spiller og for mye 
rokering i kampene.

Turnering/cup:
I vårsesongen deltok vi på med 
2 lag på både Madlas turnering 
i april og Brodds turnering på 
Midjord i juni. 

I slutten av juni deltok laget på 
Sør Cup i Kristiansand. Dette 
var nok årets høydepunkt for de 
spillerne som var med. To seiere, 
en uavgjort og to 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.

I høst deltok vi med to lag på 
Vidars turnering på Lassa.

Sign: Heidi Skare

Spillere

Adam Jebsen Hamre

Adrian Anis Ajmi

Aksel Underhaug Grythe

Amir Saoula

Egil Thorsen Norheim

Eirik Brun-Lunde

Erlend Lyssand Brynie

Håkon Sangnes Madsen

Iver Byrkjedal

Lasse Egil Willumsen

Leon Michael Hermez
Petter Torstensen

Simon Bratli Heier

Sondre Lende

Trøiel Andre Bukkholm

Urs Maximilian Oftedahl Knoth

Fra venstre bak: Erlend Lyssand Brynie, Egil Thorsen Norheim, Håkon Sangnes Madsen, Adrian Anis Ajmi, Lasse Egil Willumsen, Urs Maximilian 

Oftedahl Knoth, Sondre Lende og Trøiel Andre Bukkholm. Fra venstre foran: Amir Saoula, Eirik Brun-Lunde, Petter Torstensen, Leon Michael 

Hermez, Aksel Underhaug Grythe og Adam Jebsen Hamre. Simon Bratli Heier var ikke tilstede når bilde ble tatt. 
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Spillere

Edvin Austbø

Kasper Edland

Kristoffer Bernhoff

Lennart Salamon

Oddmund Olav Aasen

Rodrigo López

Sander Dalsrud

Thomas Tanberg

Tobias Sørensen

Vetle Giske

G12-3

Fra venstre: Kristoffer Bernhoff, Rodrigo Lopez(delvis skjult), Vetle Giske, Oddmund Olav Aasen, Sander Dalsrud, Lennart Salamon, Tobias 

Sørensen, Edvin Austbø, Thomas Tanberg og Kasper Edland.

Generell informasjon:
Laget består stort sett av spillere
som har holdt sammen siden
knotteskolen. Kun Rodrigo har
kommet inn som ny på laget
iløpet av disse årene. Det er med
andre ord en gjeng som kjenner
hverandre godt og som også har
mye kontakt på fritid.

Trenere/lagledere:
Trener(e): Rune Giske og Tom Ole
Dalsrud. Oppmann: Oddmund
Petter Aasen

Treningsopplegg:
Laget har hatt to faste treninger i
uken, tirsdager på Lille Wembley
og torsdager i Vikinghallen.
De fleste spillerne er også fast
inventar på FFO og har hatt to
økter der også. Noen har og spilt
på UG og dermed fått ekstra
trening og matching der.

Laget har også i perioder

gjennomført en ekstra økt med
løping, styrke og bevegelighet.
De to siste årene har flere spillere
deltatt i Siddisløpet.

Serien:
Sesongen ble spilt på nivå 1, der
møtte vi flere meget gode lag
som bød på god motstand. Det
ble mange jevne kamper og
resultatene var av alle kulører.
Kjekkest var å slå Vidar i to
kamper! Ellers møtte vi Hundvåg,
Staal, Randaberg, Kåsen, Brodd
og Våganes.

Turnering/cup:
Sesongen startet med turnering
i Randaberg arena i mars og
deretter Vaulen vårcup. Begge
turneringene endte med mye
godt spill og gode resultater.
Spesielt var de tre kampene i
Vaulen vårcup med 34 – 3 i mål-
forskjell
spesielt.

Sosialt:
Året avsluttes som seg hør og
bør med kamp mellom foreldre
og gutta! Det er en tradisjonsrik
avslutning på sesongen som
gjennomføres på en av årets siste
treninger i desember.

Sign: Oddmund Petter Aasen
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G12-4
Generell informasjon:
Viking G12-4 består av 11 spillere 
fra Våland/Eiganes. Vi har hatt et 
relativt stabilt lag i flere år men 
i 2017 mistet vi to spillere og fikk 
inn Marius. Laget har hatt en god 
utvikling gjennom hele året og 
guttene fungere godt sammen 
både på banen og ellers. 

Spillemessig har sesongen gitt 
oss både tap og seiere, men i snitt 
har det vært jevne oppgjør. Vi har 
vært med på en lokal turnering 
på Randaberg og i tillegg deltok 
laget på Sør Cup i Kristiansand. 
Det var nok årets fotballopple-
velse for de som var med. 

Den sosiale delen var vel så viktig 
som det sportslige og laget ble 
godt sveiset sammen disse 
dagene på Flekkerøya. 

Trenere/lagledere:
Trenere: 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. Treningsopp-
møtet har vært bra gjennom hele 
sesongen fra januar til desember. 
Har jevnt over hatt god fotballfag-
lig utvikling. 

Serien:
Vi har hatt ett lag som har spilt i 
avdeling 2, nivå 2 og har møtt 9 
motstandere. Totalt har vi spilt 18 
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.

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:
På vårsesongen deltok laget på 
Tech Con Cup på Randaberg 
og i juni dro laget til Sør Cup i 
Kristiansand. Dette var en stor 
opplevelse for de spillerne som 
var med. Vi hadde noen flotte 
dager på Flekkerøy hvor guttene 
ble godt sammensveiset. 
 
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. 

Sign: Siv Markussen

Fra venstre: Vetle Granly Knutsen, Vinjar Frøyland Foss, Günther Hoss Bjørke, Daniel Spetz-Markussen, Harald Kristensen, Marius Eng-Skogen, 

Erling Kristensen, Tom Le Gundersen, Mathias Clarholm, Elias Fabian Høydal, Benjamin Nemeth Jarlsson
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G12 - 5 OG 6

Generell informasjon:
Vi har gjennom sesongen vært 
to lag, i en treningsgruppe. Ett 
lag har spilt på nivå 1, mens det 
andre laget spilte på nivå 3. 
Vårsesongen var litt tyngre enn 
normalt for lag 5 som spilte på 
nivå 1. Skader og sykdom på nøk-
kelspillere gjorde at vi tapte et 
par kamper. På høsten var alt 
som normalt igjen, og vi vant alle 
kamper lett.

Lag 6 vant alle kamper, unntatt 
en i vår og en i høst. Trolig hadde 
de klart seg greit på nivå 2, men 
kloke av skade valgte vi å holde 
oss på nivå 3. I fjor ble vi knust i 
alle kamper på nivå 2, fordi mot-
standerne toppet lagene sine når 
de skulle møte Viking... Selv i år 
møtte vi lag som hadde samme 
spillere på nivå 3 som på nivå 1 
når de møtte oss.

Lag 6 har vært Kiriako Kita, Erling 
Grimnes Bjelland, Sami Soltane, 
Jonas Phumiphak Wathne og 
Mateusz Jachna. En valgte vekk 
fotball til fordel for tennis i løpet 
av vårsesongen.

Trenere/lagledere:
Trenere: Arne Nordhagen, Helge 

Torgersen, Matt Hammond
Oppmann: Ragnhild Sviland, 
Jenny Linn Torgersen

Treningsopplegg:
Vi har trent to dager per uke 
på Lille Wembley, med mindre 
det har vært hjemmekamp i tre-
ningstiden. I Høst har vi fokusert 
på formasjon med tanke på 
nier-spill. Mer bruk av kanter 
som skal til dødlinje å legge inn. 
Bruk av bakrom og rom 2, vinkler 
i avslutning, sideforskyvninger 
i spesielt forsvar etc. På dager 
der ett lag har spilt hjemme i 
treningstiden, har vi hatt fysisk 
trening med resten.

Turnering/cup:
Vi hadde med et lag i Sør Cup. 
Vi vant det meste der, og hadde 
en flott tur. Så spilte vi nier i 
Hana Cup nå i høst med ett lag, 
men det var dårlig motstand 
dessverre. Dog fikk vi øvet inn 
en komplisert nierformasjon som 
satt skikkelig etter et par kamper, 
og som gjorde at vi slo laget som 
ble nummer to, med 15 mål på 
24 minutter... Bra taktisk utbytte, 
men dårlig sportslig altså.

Sosialt:
Vi har hatt sommeravslutning 
med spill voksne mot barn, kaker 
og is, og legger opp til det samme 
før jul.

Innsatspokal/fair play:
Even Laudal fikk fortjent tildelt 
Viking sin Fair Play premie på 
årets Vikingdag! Det er vi alle 
stolte av.

Hilsen fra teamet rundt Viking G12 
5 og 6😊

Fra venstre:  Even Laudal, Fabian H Aadnesen; Mads H Larsen, Aksel Aarrestad, William Torgersen, Isak Kristiansen; Kasper Sætherbø og Lued 

Nordhagen. Liggende foran.: Kieran Thomesen

Spillere

Aksel Aarrestad

Erling Grimnes Bjelland

Even Laudal

Fabian H Aadnesen

Isak Kristiansen

Jonas Phumiphak Wathne

Kasper Sætherbø

Kieran Thomesen

Kiriako Kita

Lued Nordhagen

Mads Espedal

Mads Larsen

Mateusz Jachna

Phillip Stokkedal

Sami Soltane

William Torgersen
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J12

Generell informasjon:
Laget åpnet sesongen på 
vårparten med å forbedre 
resultatene betraktelig fra året 
før. Fasiten for våren ble omtrent 
like mange seiere som tap og 
uavgjort. Det var stolte jenter som 
tok sommerferie med kontroll på 
7-er fotballen
.
Høsten ble enda mye bedre. 12 
seiere, 2 uavgjorte og to tap. Alle 
resultatene mot lagene de møtte 
i vårsesongen ble forbedret 
betraktelig. 

Laget deltok på Agdercup i 
Flekkefjord like før sommerferien. 
Der vant vi over halvparten av 
kampene og fikk gode erfaringer 
og opplevelser. 

Treningene startet opp igjen 
like før sommerferien var over 
og i midten av august reiste vi 
til Mandal og deltok på Lindes-
nescup i styrt-regn. Der fikk 
jentene vist frem hva de er laget 
av mentalt og vi reiste hjem med 
gode opplevelser og resultater.

Laget har også arrangert cafe i 
Vålandstårnet, deltatt på dugnad 
på Viking stadion (foreldrene) og 
tatt en luke-dugnad for å samle 
penger til fremtidige turneringer 
og aktiviteter. Mot slutten av året 

har vi fått 4 nye spillere fra Byfjord 
skole, så nå består troppen av 21 
jenter.

Trenere/lagledere:
Trenere: Marita Skogen og Roger 
Verstad
Lagledere: Marita Skogen og 
Roger Verstad

Treningsopplegg:
Vi har hatt banetider på Lille 
Wembley og i Vikinghallen. Hjem-
mekamper har vi i hovedsak 
avviklet mandager i tre-nings-
tiden. Dette har ikke vært ideelt 
da vi har hatt færre treninger i 
kampsesongen, men har fungert 
ok allikevel. Vi håper på mulighet 
til tre banetider i uken kommende 
sesong på ordentlige flater store 
nok til 9’er fotball, slik at vi kan 
ha kamp og to tre-ninger i uken.

I tillegg til tildelte tider på baner 
har vi utenom kampsesongen 
med hell arrangert løpetrening 
onsdager. Dette har helt klart 
hjulpet på kapasiteten til spillerne 
og indirekte da på resultatene.

Serien:
Vi meldte på to lag til seriespill, 
men har ikke hatt noen faste 
spillere på 1’er og 2’er lag. Alle 
spillerne var satt opp på omtrent 
like mange kamper i løpet 

av sesongen, og blandingen 
har fungert bra. Spesielt på 
samholdet i spillergruppen og 
det sosiale, men og spillemessig.

Fair play:
Årets fair play pris tildeles Inger 
R. Middelthon.
Inger er alltid klar til å gjøre en 
best mulig jobb på banen og 
sosialt både på treninger og i 
kampsituasjoner. Hun sprudler av 
positivitet og iver  på en slik måte 
at det smitter over på laget. Inger 
løper som en veddeløpshest, 

Spillere

Amalie Vallestad

Andrea Munkvik

Ella Fremo Minge

Erle Grostøl-Håvarstein

Frida V. Bjartung

Ida J. Nordvik

Inger R. Middelthon

Ingrid Gaustad

Isa Marielle Johannessen-Lura

Johanna Larusdottir

Johanne B. Gjerdevik

Lara Ellen Oliveira Matos

Lotte Sterken Hopland

Maren Akre

Marta Grov

Mia Reime Skar

Mylena Le Gundersen

Pia Halle

Selma Dreyer

Thea-Margrethe Eik

Vera Larsen Varhaug
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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

og bidrar i stor grad til at vi er 
flinke til å ødelegge for motstan-
derlaget. Det siste halvåret har 
hun i mye større grad enn tidligere 
lært seg å spille ball med og til 
sine medspillere i angrepsfasen 
og har med det skapt mange mål 
og målsjanser for både seg selv 
og andre. Inger er alltid rettferdig 
overfor sine med og motspillere 
selv om motstandere nok kan 
oppleve henne som tøff. I tillegg 
til dette er det verdt å nevne at 
hun fortsetter å spille for Viking 
og dukker opp på alle treninger 
på tross av flytting til Randaberg. 
En gang Viking, alltid Viking!

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. 
Resultatmessig ble det derfor 
noe varierende resultater, men 
det sportslige utbyttet var likevel 
godt, og jentene fikk kjent litt på 
hvordan det er å spille turne-
ringsfotball 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
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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)

Generell informasjon:
Laget vant 12 av 16 kamper i serien 
i 1. divisjon. Fra en rufsete start 
på 7er-fotball, har laget hatt en 
solid spillemessig og individuell 
utvikling. 8 spillere har vært mer 
eller mindre involvert i Utviklings-
gruppas aktiviteter for G11. Flere 
av våre spillere er involvert på 
Eliteskolene.

Trenere/lagledere:
Hovedtrener: Stig Lunde Botnen
Trener(e): Christian Hagemann, 
Odd Erik Steen, Stein Arnestad
Oppmann: Leif Egil Inderberg

Treningsopplegg:
Vi trener i Vikinghallen og Lille 
Wembley. Øvelser: Trenerhånd-
boka, Coerver, Eliteskolene. 

Turnering/cup:
Målscore 119-66.

Turnering/cup:
Sola Nyttårscup, Klepp Cup, 
Tjensvoll vennskapsturnering. 
Zebra cup (Kristiansand). 

Sosialt:
Vi dro på familietur til Zebra Cup 
(fredag til søndag) i september og 
har et utmerket sosialt samhold 

i laget.

Sign: Leif Egil Inderberg

Fra venstre: Håkon Steen, Endre Inderberg, Henrik Aase, Kristoffer Nygård Kilstad, Mathias Henden, Eivind Kvindesland, Erik Helgeland, Oliver 

Arnestad, Ulrik Bolme, Thomas Hageman, Fillip Voster Botnen. Foran: Sondre Fosså og Aksel Bergsvik.

G11-1 OG 2

Spillere

Deni Nalaev

Eivind Kvindesland
Endre Inderberg

Erik Helgeland

Fillip Voster Botnen

Henrik Aase

Håkon Steen

Kristoffer Nygård Kilstad

Mathias Henden

Oliver Arnestad

Thomas Hageman

Ulrik Bolme
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G11-3 OG 5

Generell informasjon:
Ved inngangen til 2017 ble lag 
3 og lag 5/7 slått sammen til én 
tropp - G-11-3/5. Dette har medført 
større muligheter for å skape en
god trenings- og kamparena på 
riktig nivå for de ulike spillerne. 

Det nye trenerteamet kjente 
hverandre fra tidligere gjennom
fellestreninger, og det tok heller 
ikke lang tid før kjemien satt godt 
i spillertroppen også. 

Troppen har jevnt over vært på 
23 spillere, og med tilvekst av 
ytterligere en spiller i tillegg i 
første d

Trenere/lagledere:
Trenere: Eirik Myhre, Terje Eide, 

Stein Inge Løvlund, Ivar Rettedal
Oppmann: Christine Dam 
Bendiksen, Roger Kalvatn

Treningsopplegg:
Treningene har funnet sted på 
tirsdager på Lille Wembley, 
onsdager på Lassa (lagtrenin-
ger) og torsdager i Vikinghallen 
(fellestrening).

Det har vært anvendt differensi-
ering i grupper på treningene ut 
fra nivå. Bortsatt fra oppvarming 
som har vær felles har det derfor 
vært jobbet i grupper med ulik 
intensitet. 

Størrelsen på troppen har videre 
muliggjort god treningsarena for 
7er fotball i kampdelen av

treningsøktene.

Serien:
I serien har det vært påmeldt ett 
lag på nivå 1 og ett lag på nivå 2.

Noen spillere har rullert mellom 
disse lagene gjennom hele 
sesongen. Tanken er at disse har 
tatt mer ansvar når de har spilt på 
nivå 2 laget, og hatt en lærings-
kurve ved spill på nivå 1.

Lag 3 som har deltatt på nivå 1 
har med ett unntak gått ubeseiret 
gjennom sesongen. Laget har 
hatt en fin formkurve, og vist stor 
styrke i mange kamper hvor en i 
starten har ligget bak med flere 
mål.

1.rekke fra venstre: Oskar Hølmebakk, Oliver Nernes Jakobsen, Morten Salvesen Kalve, Sivert Holm, Einar Sebastian Nygård, Jonas Gausdal, 

Jonah Lauritzen, Gabriel Reed, Dennis Reime, Martin Nielsen Vadla. 2.rekke fra venstre: Lars Daniel Gullhaug Waage, Marius Rabenorolahy, 

Jonas Kristofer Salkjelsvik Myhre, Tarjei Løvlund, Elias Eide, Aksel Kalvatn, Andre Risa, Herman Dam Bendiksen, Erik Bjelland Tengesdal.3.rekke 

fra venstre: Eirik Myhre, Frode Reime, Roger Kalvatn, Stein Inge Løvlund, Terje Eide. Ikke til stede: Eirik Hana Rettedal, Max Aanensen, Wilhelm 

Stang, Hamza Yamani og Sebastian Schütze
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G11-3 OG 5, FORTSETTER

Spillere

Aksel Kalvatn

Andre Risa

Dennis Reime

Einar Sebastian Nygård

Eirik Hana Rettedal

Elias Eide

Erik Bjelland Tengesdal

Gabriel Reed

Hamza Yamani

Herman Dam Bendiksen

Jonah Lauritzen
Jonas Gausdal

Jonas Kristofer Myhre

Lars Daniel Gullhaug Waage

Marius Rabenorolahy

Martin Nielsen Vadla

Max Aanensen

Morten Salvesen Kalve

Oliver Nernes Jakobsen
Oskar Hølmebakk

Sebastian Schütze (april - august)
Sivert Holm

Tarjei Løvlund

Wilhelm Stang

Lag 5 som deltok på nivå 2 har 
hatt en sesong hvor det har svingt 
noe fra kamp til kamp, men mye 
god læring som kan brukes i tre-
ningshverdagen.

Turnering/cup:
Troppen har deltatt på flere 
kjekke turneringer i løpet av 
sesongen

I vinter deltok troppen i Ryfyl-
kehallen på Tau til treningstur-

nering i samarbeid med Staal 
Jørpeland. Dette var en grei 
oppkjøring til sesongen, og 
første gang den nye troppen var 
sammen på tur.

Det må også nevnes at vi i juni 
deltok i Etne Cup over tre dager, 
og møtte lag fra Haugesund og
Bergensområdet. Lag 3 vant sin 
pulje etter solid innsats, mens 
lag 5 hadde også en jevnt god 
turnering.

Vi benyttet samtidig helgen til 
en fin teambuilding og sosiale 
aktiviteter etter at kampene var 
ferdig på lørdagen.

Som sesongavslutning for kamp-
sesongen reiste hele troppen til 
Haugesund i slutten av oktober 
og deltok på Macron cup. Etter 
meget bra innsats i Vardhallen 
samlet alle seg til pizzamåltid.

Sign: Eirik Myhre
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Generell informasjon:
Jenter 11 teller pr i dag 36 jenter. 
Vi har hatt tre kamp-lag og har 
holdt på filosofien om at vi er en 
gruppe som har trent sammen, 
som ett lag. Jentene kommer fra 
følgende skoler; Eiganes, Våland, 
Kampen, Madlamark, Madlavoll, 
Byfjord og Røyneberg.

Noen av jentene går og på FFO og 
tre av jentene er med på Viking 
satellitt og flere har vært med på 
fotballskoler gjennom sesongen.

Trenere/lagledere:
Trener(e): Silje Andresen, Nick 
Hegreberg, Espen Sørskår, Stein 
Håvardstein. 
(Finn Lea blir med for å følge 07 
jentene opp til 06 jentene)Hjel-
petrenere: Ingvild Klavenes, Gyri 
Haave Nilsen, Ken Milne
Oppmann/kvinner: Nina Amdal, 
Stein Erik Pettersson, Helene 
Strand
 
Treningsopplegg:
Laget har spilt hjemmekampene 

sine og hatt tirsdagstrening på 
gressbanen stadion. I tillegg har 
vi trent i Vikinghallen en dag i 
uken.

I kampsesongen har det som 
regel ikke blitt mer enn 1 trening 
i tillegg til kamp.
Vi slet lenge med at gressmatten 
på stadion var stengt pga dekket 
på løpebanen skulle skiftes.

Serien:
Vi er, som nevnt, en stor gruppe 
på 36  jenter, med 3 lag i serien. 
Ett i nivå 1, ett i nivå 2 og ett i 
nivå 3. 

Nivå 1 laget hadde en god 
vårsesong, men slet i høstseson-
gen.
 
Nivå 2 laget hadde en jevn sesong 
sett under ett.

Nivå 3 laget slet hele sesongen, 
men ga aldri opp, ble stadig 
bedre og avsluttet med stil og 
vant sesongens siste kamp.

Turnering/cup:
Laget har deltatt i følgende 
turneringer: Vaulen vårcup, 
Brodd-turnering, Randaberg, 
Lindesnes og Madlacupen.

Det har variert hvor mange lag vi 
har stilt med. Noen av turnerin-
gene har vi fått delta gratis på, da 
de har manglet lag i vår klasse. 
Alltid kjekt med turnering!

Sosialt:
Vi har ikke hatt særlig med sosiale 
arrangement, med unntak av 
Lindesnes cup. Sesongen en travel 
nok med kamper, turneringer 
og alt annet jentene er opptatt 
med. Sommeravslutningen ble 
en trening utenom det vanlige 
på stadion, hvor trener hadde 
lagt opp til alternative øvelser. 
Treningen ble avsluttet med kake 
og is på gressmatten.

J11

Fra venstre: Kristine Eikemo Tjensvold, Maren Mæle, Felicia Ims, Stella Hegreberg, Emile Klaveness Lorenzen, Iben Bernhardt Danielsen, Matilde 

R. Allingham, Dilara Tufecki, Elise Marie Bratteli, Idunn Folgerø Helgesen, Maria Haave Pettersson, Jenny Smedvig Sørskår, Julie Fredriksen, 

Rebekka Nemeth, Helena Håvardstein, Maren Frøyland, Ingrid Floen, Mathilde Amdal Fiskaaen. 

Sign: Helene Strand
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Spillere

Ane Flo

Anna Nordstrand
Cecilie Johannesen Mæland
Dilara Tufekci

Elise Marie Bratteli

Emilie Klaveness Lorentzen

Emma Milne

Felicia Marie Ims
Helena Tjelta Håvardstein

Iben Bernhardt Danielsen

Idunn Folgerø Helgesen

Ingrid Floen

Jenny Smedvig Sørskår

Julie Fredriksen
Kristine Eikemo Tjensvold

Lina Andresen Stokka

Lotte Særvoll

Lotte Haave Nilsen

Madelen Aadland

Maren Frøyland

Maren Mæle

Maria Victoria Haave Pettersson

Marthe Strand Johannesen

Mathilde Amdal Fiskaaen

Matilde Røreng Allingham

Mona Mahad Dahir

Rebecca Nemeth

Sarah Adam

Sigrid Valseth Urheim

Stella Hegreberg

Suliana Yohannes Rai

Synne Are-Ekstrøm

Marie Lea

Sofie Lea 

Sunniva Thorvaldsen 

Carmen Otnæs 

HC-LAGET

I år startet vi opp med treningen 
tirsdag 7.Mars med 6 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.

Den første turneringen vi deltok 
på var Superlekene på Sandnes, 
lørdag 20. Mars. Der spilte vi mot 
Djerv 1919-1 og vant 5-0, mot Hana 
1 og tapte 3-0 og mot Djerv 1919-2 
og vant 10-2, så 2 seirer og 1 tap.

Etter ferien fikk vi 3 treninger før 
årets høydepunkt ‘’Landsturne-
ringen’’ som i år gikk av stabelen 
på Jessheim fredag 8.September  
til søndag 10. september. 

Her var vi i pulje med Hana, 
Lillestrøm, Verdal og City Stjørdal. 
Kampen mot Hana ble uavgjort 
1-1. Kampen mot Lillestrøm tapte 
vi 4-1. Kampen mot Verdal tapte 

vi 8-4 og kampen mot Stjørdal 
tapte vi 5-0. Hele lørdagen regnet 
det, så det så mest ut som vann-
polokamper.

Fredagen var det åpnings-show 
med Catrine Moholt og Alex Rosen 
på Thon Hotell Oslo Airport.

Lørdag var det Bankett på Thon 
Hotell Oslo Airport med middag, 
underholdning og dans. Helt topp.

Neste år skal Landsturneringen 
arrangeres  i Bergen.

Fotballkretsen arrangerte KM 
i Randaberg Arena, søndag 
22.Oktober. Her var vi i pulje 
med Sola Malaga, Djerv 1919-3 og 
Eiger. Her vant vi alle 3 kampene, 
og ble Kretsmestre.

Årsavslutningen ble avholdt i 
Vikinghuset tirsdag 31. oktober 
med pizza og brus, og utdeling 

av Innsatspokal, som i år gikk til 
Karl Kristian Kristiansen.  Gratla 
Karl Kristian!!!

Vi takker for en fin sesong, og 
ønsker alle velkommen tilbake 
til trening tirsdag 6. Mars 2018.  
Klokken 20:00

Med Sportslig Hilsen 

Trener: Morten Waage
Trener/Oppman: Asbjørn Waage

Bak fra venstre: Mattias Tollaksen Nilsen, Peder Kumara Haarr Næsheim, Jan Jåthun og Helge Odland. Foran fra venstre: 
Mark Christian Reyes, Bjørg Johansson og Karl Kristian Kristiansen.

Spillere

Bjørg Johansson

Helge Odland
Jan Jåthun

Karl Kristian Kristiansen

Bartlomiej Grzesiak

Peder Kumara Haarr Næsheim

Mark Christian Reyes

Haarr Næsheim  
Mattias Tollaksen Nilsen
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Foran fra venstre: Helge Bortne, oppmann Stefan Merenyi,  spillende oppmann Jens Arne Thorsen og Ulf Karlsen.  Stående 
rekke fra venstre: Jone Solberg, Stig Hartvigsen (prøvespiller fra Madla), Børre Meinseth, Ingve Bøe og Stig Klungtveit.

Spillere

Bjørg Johansson

Helge Odland
Jan Jåthun

Karl Kristian Kristiansen

Bartlomiej Grzesiak

Peder Kumara Haarr Næsheim

Mark Christian Reyes

Haarr Næsheim  
Mattias Tollaksen Nilsen

Frostrøyken se’g innover kunst-
gressbanen da G-50-laget spilte 
sin siste seriekamp for sesongen 
2017. Det var SIF som på mange 
måter, nærmest, fremprovoser-
te at vi måtte spille kampen. De 
vant over oss i den første kampen 
om våren og de ville gjenta 
suksessen.  ”Men den gang ei” 
sa Tordenskjold og nok er nok. 
Denne gangen skulle vi bite godt 
ifra oss. Og det gjorde vi. Det ble 
en verdig sesongavslutning med 
14-4 seier og et sviende nederlag 
for SIF.  

Vant Lærdal-turneringen!
Men la oss starte helt fra 
begynnelsen. Det ble gjennomført 
noen gode treninger i Vikinghallen 
vinterstid med, riktig nok, variert 

fremmøte. Viking stilte også med 
et godt Superveteranlag G-50 
under den tradisjonsrike Lærdal-
turneringen og kom hjem med en 
stor pokal som synlig bevis for at 
laget vant turneringen. Det ble 
først 7-2 seier over Fitjar, 8-3 over 
Nordnes og 4-1 over Sogndal i 
innledningspuljen som ble vunnet 
med 19-6 i målforskjell. Også var 
laget klar for sluttspillet. Og ”sei-
ersdansen” fortsatte også her. 6-2 
over Vålerenga i kvartfinalen, 4-2 
over Bergen/Nord i ”semien” også 
kronen på verket: 6-3 over Brann 
i finalen! 
 
God serieåpning men det ble 
bare 2.plass
15.mai var det sesongåpning 
med 8-1 over Sandnes Ulf og 

hele fem spillere tegnet seg på 
scoringslisten. Også fulgte det 
10-4 over Ålgård, denne gangen 
også med fem målscorere. Det 
hele så lovende ut men så kom 
kalddusjen mot SIF. Vi spilte vel 
årets dårligste kamp og tapte 
3-6. Og nedturen fortsatte også 
på Sandnes da det ble 2-3 tap 
mot de ”lyse blå”. Så ble det en 
slite-seier med 2-1 mot Ålgård på 
Ålgård. Spilte en god kamp mot 
de suverene kretsmestrene Klepp 
med 4-4 en kamp som vi kanskje 
burde ha vunnet. Sesongavslut-
ningen mot SIF er nevnt men 
det hører med til historien at vi 
stilte med et meget godt lag, vi 
spilte meget godt og 14-4 seieren 
smakte også meget godt. Bør 
nevnes at Rune Medalen scoret 

VETERANLAGET 2017
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Spillere

Bjørg Johansson

Helge Odland
Jan Jåthun

Karl Kristian Kristiansen

Bartlomiej Grzesiak

Peder Kumara Haarr Næsheim

Mark Christian Reyes

Haarr Næsheim  
Mattias Tollaksen Nilsen

VETERANLAGET 2017

seks (6) mål mens Børre Meinseth 
var effektiv fem (5) ganger og Jo 
Ryssdal var imponerende som 
keeper!

Vi stilte ikke til den siste kampen 
mot Klepp på Klepp da fristen for 
å avvikle kampene gikk ut. 

Dermed ble det spilt sju (7) 
kamper, 4 vunnet, 1 uavgjort og 
2 tap og en kamp vi ikke møtt til. 
Dermed ble Viking nr. 2 i puljen 
med 43-23 i målscore-protokollen.

Variert fremmøte
Bare i den første seriekampen 
hadde vi 10 spillere. Mot Klepp 
var vi 9 , mot Ålgård, SIF og SIF 

igjen var vi 8 og mot Sandnes Ulf 
og Ålgård var vi bare 7 spillere. 
Det sier  seg selv at det krever 
god kondisjon til å gjennomføre 
kamper med få spillere. Minst to 
innbyttere ville også ha hjulpet. 

Aktiv sesong
Jens Arne Thorsen spilte alle 
de 7 kampene mens Ingve Bøe 
og Helge Botnen spilte 6, Jone 
Solberg, Stig Klungtveit, Børre 
Meinseth og Finn E. Krogh var 
med 5 ganger. Børre Meinseth 
ble mest-scorende spiller med 
14 mål. Helge Botnen hadde 
8, Rune Medalen 6 mål og 
Stig Klungtveit 5 scoringer. 
Følgende hadde aktiv sesong i 
2017: (spilte kamper/scoringer i 
parantes):  Tore Haugvaldstad 
(5), Ingve Bøe (6/2), Jens Arne 
Thorsen (7), Jone Solberg (5/1), 
Jo Ryssdal (4/1), Stig Klungtveit 
(5/5), Finn E. Krogh (5/2), Børre 
Meinseth (5/14), Bjørn Maaseide 
(3), Helge Botnen (6/8), Magne 
Emhjellen (2/2), Cato Andersen 
(2/1), Christian Hageman (1), Rune 
Medalen (1/6) og oppmann Stefan 
Merenyi.

Velkommen til 2018
Vi går til sesongen 2018 med like 
stor optimisme som vi alltid gjør 
foran en ny sesong. Selvfølgelig 
ønsker vi at flere tar ansvar og 
møter til kamper slik at byrden 
ikke blir så stor på dem som 
trofast møter opp. Hadde Viking 
stilt med det laget vi stilte med 
mot SIF i den siste kampen så 
tror jeg at vi kunne ha vunnet 
et etterlengtet KM. Med disse 
ordene takker jeg  alle som var 
med i  sesongen 2017 og ønsker 
dem velkommen tilbake sammen 
med, eventuelle, nye spillere til 
sesongen 2018.

Sign: Stefan Merenyi

Spillere

Børre Meinseth

Helge Bortne

Ingve Bøe

Jens Arne Thorsen

Jone Solberg

Stefan Merenyi

Stig Hartvigsen

Stig Klungtveit

Ulf Karlsen
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GATELAGET

DOMMERRAPPORT 2017

Vikings Gatefotball lag er historie. 
Prosjektet som ble startet 30. mai 
2014, ble avsluttet 1. januar 2018.

2017 var en vanskelig sesong for 
vårt Gatelag. Vårt største problem 
har vært lavt fremmøte, og derav 
problemer med å få gjennomført 
de tiltakene som vi ønsket. Hva 
årsaken til dette kan være, er 
vanskelig å si. En av årsakene kan 
nok være, at vi kommer litt på 
"kollisjonskurs" med andre insti-
tusjoner som jobber med denne 
sårbare gruppen. I og med at vårt 
tilbud har vært til personer som 

har/har hatt rusproblemer, så 
utelukker våre treninger mange 
som kanskje er under behandlig.

Det er med andre ord ikke så 
mange sportslige bravader å 
skrive om i denne årsberetnin-
gen. Vi har grunnet lite deltakere, 
ikke vært i stand til å delta på 
turneringer/kamper som er blitt 
arrangert. Vi har prøvd å opprett-
holde våre 2 ukentlige treninger 
på Eiganes/Vikinghallen, men 
har ofte vært flere trenere enn 
spillere disse dagene.

Det er vemodig at vi ikke fikk 
dette prosjektet til å fungere. 
Det har siden oppstarten vært 
over 80 personer innom oss, og 
for mange av disse så tror jeg 
tiltaket har hatt stor betydning for 
at de har kommet seg videre på 
en positiv måte. Vi vet at noen er i 
jobb/utdanning, og vi vet at noen 
av dem som har vært med oss 
kommer til å savne dette tilbudet.

Sign: Svein Fjælberg

Også i 2017 har FK Viking opp-
rettholdt statusen som en av 
kretsens beste dommer-klubber. 
Fremdeles har vi ni (9) aktive 
dommere som bidrar til kretsens 
avvikling av kamper på forskjel-
lige nivåer.

Det kreves hardt arbeid for å 
komme seg oppover på range-
ringslisten, da kravet er stort og 
nåløyet er trangt. Dommerne må 
arbeide bevist for å bli bedre 
både når det gjelder de sportslige 
prestasjonene og de teoretiske 
regelkunnskapene.

I tillegg til de aktive dommerne 
med oppdrag fra kretsen, er det 
skikkelig god tilgang på klubb-
dommerne som er med å dømme 
kamper for klubben i aldersbes-
temte klasser hvor ikke kretsen 
setter opp dommere.

Etter den siste rangeringen 
til NFF Rogaland, er både Ole 
Gaute Hauge, Terje Olsen, Trond 
Johannes Hauge og Kjetil Solhaug  
er med som dommere i 4. div. som 
er kretsens høyeste, administra-
tive serie.  Å få dømme i 4. div. en 
ensbetydende med at dommerne 
kan få oppdrag med å være as-
sistentdommere (AD-er) i 3. div. 
og i enkelte tilfeller også i 2. div.

Ole Gaute Hauge og Terje Olsen 
er begge rangert til 4. div. Trond 
Johannes Hauge gjorde stor 
fremgang i sesongen som er 
gått og har rykket opp til 4. div.  
Gratulerer ! Kjetil Solhaug er også  
rangert i 4. div. samtidig som de 
begge kan være AD-er i 3. div. 

Ellers er det bra med dommere 
som er aktive nedover i divisjons-
systemet. Svein Ove Sørensen 
er rangert til 5. div. men kan få 
oppdrag også som AD i 3. div.  
Øyvind Husebø Norberg, Tor 
Enge, Stefan Merenyi  og Uzeir 
Veledar er rangert til å få oppdrag 
med kamper i aldersbestemte 
klasser nivå 2.

I tillegg til å være aktiv dommer 
er Tor Enge med å ta imot 
dommerene som kommer til 
Viking stadion, samt å samle inn 
lagoppstillingene, et oppdrag 
som han har hatt i noen år nå.

Stefan Merenyi er fremdeles aktiv 
dommer i aldersbestemte klasser 
i tillegg til å være fast dommer- 
og med-oppmann for klubbens 
G-50 lag. Rundet 50-års aktiv 
dommergjerning.  I tillegg er han 
dommer-veileder for kretsen for 
24. året.  Stefan er også formann i 
Rogaland Fotballdommerlaug for 
18. året  !  Han var også kursleder 

da Viking avholdt klubbdommer-
kurs før seriestarten i Vikinghuset 
med 22 deltakere i alderen 13-16 
år.

I likhet med tidligere års praksis 
ble Viking-dommerne gitt kom-
pensasjon i form av tildeling av ut-
styrpakker etter hvilken divisjon/
klasse de enkelte dømmer.  
Nesten hvert år kommer det ny 
kolleksjon av dommerdrakter som 
kretsen forventer at dommerne 
skal opptre i og dermed må 
"garderoben" oppgraderes. En 
dommertrio på kamper skal ha 
likt bekledning og da er det, 
nesten påkrevet, at dommerne 
har de rette fargene på draktene !

Da gjenstår det bare å gratulere 
våre dommere med nok en 
vellykket sesong, takker for god 
innsats og ønsker lykke til med 
dommergjerningen i sesongen 
2018.

Stefan  Merenyi
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VIKING FK - REGNSKAP

Resultatregnskap
Viking F.K.

Note 2017 2016

Driftsinntekter og driftskostnader

Medlemskontingenter / Frivillig dugnadsvirksomhet 1 770 495 1 460 050
Sponsorinntekter 878 166 807 400
Tilskudd / gaver / spillemidler 2 188 650 2 094 760
Inntekter FFO / IFO 1 801 905 2 486 696
Annen driftsinntekt inkl fotballskole 3 696 295 3 041 128
Egenandeler 1 516 691 1 026 033
Inntekter fotballturnering 110 072 86 500
Sum driftsinntekter 11 962 274 11 002 568

Refundert lønn, pensjon, arb.avg. mm. Viking AS 5 26 621 684 29 865 993

Lønn, pensjon, arb.g.avg. mm spillere/trenere 5 26 621 684 29 865 993
Lønnskostnader FFO / IFO 5 898 549 1 041 505
Lønnskostnader andre ansatte Viking FK 5 4 937 085 4 105 972
Avskrivning på varige driftsmidler 6 98 000 98 000
Utgifter fotballturnering 96 050 85 832
Utgifter til deltakelse turneringer og reiseutgifter trenere 2 646 151 2 027 785
Idrettsutstyr m.m 360 116 597 694
Driftskostnader FFO / IFO 289 675 469 715
Andre driftskostnader 5, 9 2 499 043 2 710 411
Vedlikehold Vikinghuset 43 167 83 310
Sum driftskostnader 38 489 518 41 086 216

Driftsresultat 94 440 -217 655

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 8 651 807 639 257
Annen finansinntekt 160 0
Annen rentekostnad 328 0
Annen finanskostnad 261 0
Sum finansposter 651 377 639 257

Årsresultat 745 817 421 602
Overføringer til/fra egenkapital
Avsatt til spillerutviklingsfond -50 000 0
Overført til/fra spillerutviklingsfond 0 230 000
Overført til/fra annen egenkapital -495 817 2 048 398
Gave til Stiftelsen Viking FK 0 -2 700 000
Avsatt til Jentefond -200 000 0
Sum overføringer 745 817 421 602
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VIKING FK - BALANSE
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VIKING FK - NOTER

Noter 2017 
Viking F.K. 

Side 1  

 
Note 1: Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer  
 
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 1.408.740, innskudd til 
Anleggsfond med kr 63.980 og innskudd i Spillerutviklingsfond med kr 202.300.  
 
Note 3: Egenkapital 
 
Årets endring 

Egenkapital pr 01.01.2017 9 005 758 5 134 474 91 300 0 14 231 532
Årsresultat 495 817 0 50 000 200 000 745 817
Overført til/fra:* -111 000 0 111 000 0 0
Egenkapital pr 31.12.2017 9 390 575 5 134 474 252 300 200 000 14 977 349

Anleggs-
fond

Spiller-
utviklings-

fond

SumEgenkapital
Jente-

fond

 
 
*Avsatt kr. 150.000 til spillerutviklingsfond i henhold til årsmøtevedtak den 7.3 2017 fratrukket   
kr. 39.000 som er benyttet i 2017. 
 
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. 
 
Jentefondet er øremerket Viking FK sin jentesatsing. 
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VIKING FK - NOTER, FORTSETTER

Noter 2017 
Viking F.K. 

Side 2  

 
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 16 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: 
 
 

2017 2016

Lønn, honorar, sign on fee 23 311 089 25 807 287
Arbeidsgiveravgift 3 113 449 3 721 023
Offentlig tjenestepensjonsforsikring 197 146 337 683
Sum 26 621 684 29 865 993

  
Totalt dekket av Viking Fotball AS -26 621 684 -29 865 993

Netto kostnad Viking FK 0 0

Antall årsverk knyttet til spillere og trenere: 27 30

Lønn 5 109 931 4 448 772
Arbeidsgiveravgift 682 487 640 573
Offentlig tjenestepensjonsforsikring 43 215 58 132

Antall årsverk knyttet til øvrig drift Viking FK: 10 10 

Andre ansatte i Viking FK (inkludert FFO/IFO):
2017 2016

Sum lønnskostnader andre ansatte 5 835 633 5 147 477
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Noter 2017 
Viking F.K. 

Side 3  

 
   Viking F.K. har en pensjonsordning som oppfyller kravene etter lov om obligatorisk 
   tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert pensjonsordning.  
 
   Daglig leder i januar og februar 2017 var ansatt i Viking Fotball AS, og mottok lønn av dette  
   selskapet. 
  
   Daglig leder i perioden mars-desember 2017 har mottatt følgende godtgjørelser i løpet av 2017: 

  
Lønn       561 820 

 
 
   Styret har ikke mottatt noen godtgjørelse i løpet av 2017. 
 
 

Revisor 

Kostnadsført honorar til revisor (ekskl. mva): 2017 2016
-Revisjon 43 000 43 000
-Bistand med regnskap og noter 15 000 17 500
-Attestasjoner 7 500 16 500
Sum 65 500 77 000

 
 
 
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 31.12 640 000 1 032 676 1 672 676
Balanseført verdi 31.12 1 033 568 0 1 033 568

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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VIKING FK - NOTER, FORTSETTER

Noter 2017 
Viking F.K. 

Side 4  

 
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 

 
*Presenterte tall for egenkapital og resultat i Vikinghallen AS er hentet fra selskapets årsregnskap 
for 2016, da selskapets årsregnskap for 2017 foreløpig ikke er avlagt. 
 

 
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 2016 og 2017 er det beregnet 
renter på lånet med kr. 624.000. 
 
 
Note 9 Andre driftskostnader 
 
Andre driftskostnader består av:     2017  2016 
 
Leie fotballhall/andre treningskostnader             588 085           921 593 
Andre driftskostnader relatert til vareforbruk            191 498           223 804 
Øvrige andre driftskostnader           1 719 459        1 565 014 
Sum andre driftskostnader                      2 499 043        2 710 411 
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REVISORS BERETNING
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REVISORS BERETNING, FORTSETTER
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INNKOMNE FORSLAG

KONTINGENT
Styrets forslag til vedtak:

Pensjonister                            kr. 300.-
Trenere/ledere i U-avdelingen kr. 300,-  
Passive og HC lag                          kr. 600.-     
Andre medlemmer                kr. 1900.-   (Tidligere kr. 1800,-)   
Familiemedlemskap              kr. 3500.-      (Tidligere kr. 2800,-)

FORSLAG  TIL TILLEGG I STATUTTENE VIKING F.K.
Under punktet Fortjenestemedalje tillegges følgende tekst (sportslige kriterier): «vedkommende bør ha 
spilt 350 A-kamper»

( Statuttene er inntatt i årsrapporten)

FORSLAG  OM ENDRING I § 9 I VEDTEKTER TIL 
VIKING FOTBALL AS
Viking F.K styret har mottatt en henvendelse fra Viking Fotball AS sitt styre om å fjerne vedtektenes § 
9: "Så lenge Viking Fotballklubb er aksjonær i selskapet, enten direkte eller gjennom Stiftelsen Viking 
F.K., er vedtektsendringer betinget av tilslutning fra denne aksjonær"

Viking F.K. har styrebehandlet saken, hvor instillingen fra klubbens styre er negativ til vedtektsendring 
og sletting av klubbens vedtektsfestede vetorett.

For ordens skyld velger styret å orientere årsmøtet i Viking F.K. i 2018, hvor da styret i Viking F.K. ikke 
anbefaler sletting av vetoretten til Viking Fotball AS.

1.

2.

3.
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INNKOMMET FORSLAG 3, FORTSETTER

Forslaget er begrunnet i: 

I Viking Fotball AS sine vedtekter § 9 står det «Så lenge 
Viking Fotballklubb er aksjonær i selskapet, enten 
direkte eller gjennom Stiftelsen Viking FK, er vedtekts-
endringer betinget av tilslutning fra denne aksjonær.», 

Vi forstår at denne retten ble innført da den opprin-
nelige Samarbeidsavtalen ble skrevet, for å forsvare 
Viking FK sine interesser da FK vil sitte igjen med 
ansvaret skulle AS ikke klare å innfri sine forpliktelser. 
Styret i Viking Fotball AS ønsker ved generalforsamlin-
gen 14.mars 2018 å foreslå denne strøket med følgende 
begrunnelse:  

1. Vetorett er i strid med god eierstyring, eierdemo-
krati og selskapsledelse. 

2. Iflg Aksjeloven er en av styrets viktigste plikter å 
tilstrebe at ingen aksjonærer blir usaklig forskjells-
behandlet, hverken forfordelt eller tilgodesett uten 
grunn. Vetoretten er ikke i overensstemmelse med 
disse likhetsgrunnsetningene særlig hensett til de 
siste års utvikling i AS, jfr nedenfor i pkt 5, 6 og 7. 

3. Styret i AS skal være selskapets operative beslut-
ningsorgan og sitter med personlig og ubegrenset 
ansvar. Da er det motsigende at en aksjonær som 
er i klart mindretall, på egenhånd skal kunne velte 
beslutning som styret og generalforsamlingen 
ønsker. 

4. Vetorett er ikke et krav fra NFF og etter det NFF 
kjenner til så er ikke dette vanlig i andre klubber 
med lignende modell. 

5. Viking FK er ikke lenger største eier, ble vannet ut i 
siste emisjon 

6. Det kan ikke forventes at eierne som har bidratt 
med nærmere 100 mill inn i klubben de siste 12 
årene vil komme med ytterligere bidrag med 
dagens modell og vetorett. Det ble gitt veldig 
tydelige signaler om dette i forbindelse med siste 
emisjon. 

7. Det jobbes med en tydligere styringsmodell for å 
sikre klar og god eierstyring og selskapsledelse, 
og det er dermed nødvendig at også vedtektene 
reflekterer og støtter opp under styringsmodell og 
aksjonærdemokrati 

Det gjøres oppmerksom på at Viking FK dog ikke 

direkte  kan blokkere for fremtidige emisjoner, jfr  § 4 
i Viking Fotball As’ vedtekter, ref.  Samarbeidsavtalen 
mellom FK og AS som sier: 3.4 Dersom AS må refinansi-
ere for å kunne fortsette virksomheten, forplikter VFK 
seg til AS´generalforsamling å stemme for en utvidelse 
av aksjekapitalen i AS i den utstrekning som vil være 
nødvendig for fortsatt forsvarlig drift i samsvar med 
forutsetningene i denne avtale

1. Vetoretten var helt sentral da Viking 
FK inngikk samarbeid med Viking 
Fotball AS – og solgte deler av sine 
kommersielle rettigheter til selskapet.  
I den grad noen har opplevd vetoretten 
som belastende, ble den priset inn i 
prisingen av aksjene ved stiftelsen i 
AS, og ved senere emisjoner. 

2. Vetoretten var like sentral da Viking 
FK i 2016 forlenget Samarbeidsavta-
len med Viking Fotball AS, og klubben 
fremholdt vetoretten som et tema en 
ikke var interessert i å forhandle om.  
Heftet vetoretten måtte bli vurdert å 
innebære, må anses å være priset inn 
i emisjonskurs m.v. også ved denne 
korsvei. 

3. Det blir søkt av Viking Fotball AS 
å trekke inn NUES (Norsk utvalg 
for eierstyring og selskapsledelse) 
anbefalinger for «Selskapsledelse og 
eierstyring».  

4. Vetorett – eller forskjellige aksjeklas-
ser, med/uten stemmerett, er meget 
vanlig i mindre selskaper, også med 
spredt eierskap.   

5. Vetoretten er ikke til hinder for at 
styret i AS skal være selskapets 
operative beslutningsorgan.  Dette 
styret sitter med personlig og 
ubegrenset ansvar med eller uten 
vetoretten – og må forholde seg til 
vedtektene slik de er. 

6. Vetorett har en særlig naturlig plass 
i en slik konstellasjon som her, hvor 
det er tale om en ideell forening - som 
aksjonær - i et selskap som har som 
sitt primære mål å støtte opp om akti-
vitetene i den ideelle forening.  

7. Vetoretten er viktigere for Viking FK 
dess mindre eierposisjonen blir – og 
dette har vært en tilsiktet sikker-
hetsventil for klubben – akseptert av 
aksjonærene som en stiftelsesforutset-
ning.  

8. Aksjonærene viser til at de har brukt 
nærmere MNOK 100 de siste 12 år på 
selskapet og antyder at de ikke vil 
være med i videre emisjoner fremover 
om vetoretten ikke fjernes.  Det 
påpekes at det er intet ved vetoretten 
som har medført at de øvrige 
aksjonærene har måttet gå inn med 
kapital i selskapet. Dette har skyldes 
driften av selskapet. 

9. Den tydeligere styringsmodell som 
det arbeides med Viking Fotball AS, 
for å sikre klar og god eierstyring og 
selskapsledelse, må ta hensyn til den 
vetoretten som foreligger – og det kan 
ikke ses at denne på noe vis vil være et 
hinder for å nå de felles mål klubb og 
samarbeidende selskap bør strekke 
seg etter.

Viking F.K har styrebehand-
let saken, hvor instillingen fra 
klubbens styre er negativ til 
vedtektsendring og sletting 
av klubbens vedtekstfestede 
vetorett.

Styret i Viking FK ønsker ikke 
at klubben skal stemme for en 
vedtektsendring i Viking Fotball 
AS hvoretter den vedtekts-
festede vetoretten til klubben 
slettes. For god ordens skyld 
vil styret forelegge saken for 
Årsmøtet i Viking FK i 2018, som 
beslutningssak, men der altså 
innstillingen fra klubbens styre 
er negativ.

Forslag fra Viking Fotball AS:
Viking FK vil tillate at § 9 i Viking Fotball AS’ 
vedtekter kan slettes dersom generalforsamlin-
gen i Viking Fotball AS ønsker dette.

Styret i Viking FK sin begrunnelse for 
ikke å anbefale sletting av vetoretten 
i Viking Fotball AS vedtekter er som 
følger:

FK styrets instilling
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ORGANISASJONSKART VIKING
Vedtatt ved årsmøtet 7/3 - 2017
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INNTEKTER   
Salgsinntekter/Dugnader                                             1 157 000
Kontingent/tr.avgift, egenandeler                3 390 000
Sponsorinntekt                                             720 000
Tilskudd                                                          2 001 000
Bingo/Grasrot                                                770 000
Inntekter FFO/IFO                                      1  887 000
Fotballskoler/turneringer                             886 000
Andre inntekter                                          1 290 000

 

SUM INNTEKTER                                        12 101 000
 

 
 
 

UTGIFTER  
Treninger/reise/dommer                           1  795 000
Utstyr                                                             1  597 000
Lønninger                                                    6 822 000
Kostnader lokaler                                            830 000
Eksterne honorarer                                         430 000
Kontorkostnader                                              160 000
Andre kostnader (NFF/RFK, premier…)         748 000
Avskrivninger                                                    105 000

 
 
Sum kostnader  12 487 000

 

 

FINANS 
 
Nto. Finansinntekter  (661 000)

 
 
Resultat  245 000 

BUDSJETT 2018VIKING FK  - ORGANISERING 2017

ORGANISASJONSKART VIKING
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Styret i Viking FK

Leder  Kjell Inge Gade     1 år 
Nestleder Rune Bertelsen     2 år
Styremedlem Svein Fjælberg    2 år
Styremedlem Erlend Frafjord     1 år
Styremedlem Grethe Simonsen    2 år 
Styremedlem Arne Nordhagen     1 år
Styremedlem Heidi Skare     2 år
Styremedlem Ole Askeland     1 år
Varamedlem Eirik Myhre     2 år 

Styremedlemmer fra Viking FK til Viking AS

Styremedlem Rune Bertelsen    1 år 
Styremedlem Heidi Skare    1 år 
Varamedlem Grethe Simonsen    2 år 
 

Valgkomite Stiftelsen Viking FK

Leder Nicolay Schreuder   1 år
Medlem Terje Eide     2 år 
Medlem Christian Hagemann   2 år

Kontrollkomite 

Leder Lill Erlandsen    1 år 
Medlem Eirik Hirth     2 år
Varamedlem Frank A. Olsen    2 år 
Varamedlem Morten Schiefloe Wendelborg  2 år

STYRETS INNSTILLINGER
Vikinghallen

Leder  Einar Vevatne     1 år
Styremedlem Christian Hagemann   2 år
Styremedlem Rune Bertelsen    Ikke på valg

Valgkomite Viking FK

Leder Anders Thingbø    Ikke på valg
Medlem Christian Hagemann   2 år
Medlem Marianne Bakke    2 år
Varamedlem Siv Markussen    1 år

Revisor

PWC  v/ Gunstein Hadland      1 år

VALG
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40 år   Bjørn Kristian Vesttun

25 år   Tor Enge

20 år   Egil Johan Østenstad

15 år   Erik T. Hirth
 Erik Forgaard
 

 10 år   Iven Austbø
 Sverre Gloppen
 Dag Husebø
 Roger Nilsen
 Lars Ola Solstad
 Bjørn O. Sæbø
 Einar Vevatne
 Trude Wiik

5 år   Erik Steen
 Stein Tengs Arnestad
 Gaute Brynie
 Ole Morten Dreyer
 Eirik Egeskog
 Nina Guldbrandsen
 Matt Hammond
 Richard Hermez
 Roar Høydal
 Stein Tjelta Håvardsetein
 Liv Marit Klausen
 Herman Kleppa
 Steinar Lerstøl
 Harald Lunde
 Stein Inge Løvlund
 Siv Markussen
 Kjartan Møller
 Eirik Børge S. Nilsen
 Julian Ryerson
 Heidi Skare
 Helene Strand
 Ragnhild Sviland
 Helge Torgersen

100 A-kamper  Karol Metz
   Samuel Adegbenro  

100 A-kamper  Karol Metz
   Samuel Adegbenro  

100 Seriekamper Kristoffer Haugen  

300 Seriekamper André Danielsen  

500 A-kamper  Andre Danielsen  
               

 
                       

UTMERKELSER ÅRSMØTET 2017
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REFERAT FRA ÅRSMØTET 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

VIKING FK - STATUTTER  
FOR SPILLERUTVIKLINGSFOND



88

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
Johannesen, Trygve
Larsen, Terje
Merenyi, Stefan
Nilsen, Terje
Oftedal, Leif
Paulsen, Hans Edgar
Pedersen, Jan Olav
Pereira, Thomas 
Refvik, Isak Arne
Steen, Tollef
Valen, Inge
Vesttun, Bjørn Kristian
Ørke, Jan
Østenstad, Egil
Aase, Gunnar
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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, med senere 
endringer av 15. mars 2016, godkjent av Rogaland idrettskrets den 26. april 2016.
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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, med senere 
endringer av 15. mars 2016, godkjent av Rogaland idrettskrets den 26. april 2016.



97

(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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