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Klubben:   

2017 har været et godt år for Syddansk Idrætsklub VIKING. En god sæson 2016 er blevet afløst af 

en ny god sæson med mange gengangere på forskellige kurser og et rigtig godt samarbejde med 

klubberne, Kommunen og DGI. I år har vi haft flere kurser målrettet vores bestyrelse, som blev 

holdt i DGI Horsens eller Vejle for at forbedre vores bestyrelsesarbejde f.eks. coventus, oprettelse 

af E-sport, økonomiske ansøgninger osv. Vi har investeret i nyt udstyr og poloshirts til alle i 

bestyrelsen i år, da vi gerne vil præsentere os ordentligt når vi er på kurser osv.   

Vi har haft en medlemsdag for alle vores medlemmer, det arrangement var succesfuld da der kom 

23 personer, hvoraf de 21 var medlemmer.  En stor TAK til alle vores hjælpere til sådan et 

arrangement – dem der hjælper med at samle udstyr ind, kommer og stiller op om morgenen, står 

ved indgang, bager kager. Dejligt at have den opbakning – det er altid sjovere at løfte i flok. Der 

opstår en dejlig klub ånd sådan en lørdag morgen hvor der stilles op, og store som små hjælper og 

alle er forventningsfulde.   

  
Fodbold/Futsal:  
Til futsal danskmesterskabet i Aalborg, stillede vi med 1 hold efter en pauseperiode på 3 år. Specielt den 
første kamp var rigtig god. Vi var bagud 0-3 i pausen mod de suveræne mange årlige DM-vindere Globen 
Sport, men kampen endte 3-3. Vi tabte dog den 2.kamp klart med 11-2.  Alligevel er vi stolte over at vi 
spillede lige op med Globen Sport! Det har ikke været præsteret i mange år. Holdet fik stor ros for deres 
resultat.  

I 2017 har vi spillet mere lige op med de bedste hold i Firmafodbold i forhold til tidligere, hvor vi i 

år har vundet et par og fået et par uafgjorte dramatiske kampe, og endte i pulje 1 som er den 

bedste pulje i firmafodbold, hvor vi desuden samlet blev nr.3, det betød selvfølge ingen pokal, da 

vi ikke vandt puljen, men det er nu en gang sådan det er.  Men vi bør være stolte over at være det  

3.bedste hold i Vejle firmafodbold, på trods af vores hørehandicap. Viking har i år haft 

medlemsfremgang på næsten 75% i Fodbold/Futsal. Hvor vi tidligere kun havde få loyale 

medlemmer, er Fodbold/Futsal nu den største afdeling i Viking målt på aktivitets niveau & 

medlemstal. Det er også et resultat af en aktiv indsat for at skabe aktiviteter til en spiselig pris 

samt at det giver mening at gå til fodbold.  

  

Golf:  

Efter vi fik en ny golfleder, NAVN er der sket en stor udvikling på golf. Der har bl.a. været 

arrangementet ”golf og burger” ved Odder golfbane hvor der kom 14 deltager, nogle nybegyndere 

og nogle øvede. Solen skinnede og selvom det blæste en del hyggede vi os. Golflederen ELLER 

NAVNET lærte os bl.a. hvordan man slår til bolden og det var sjovt. Der var også præmier til de 6 

bedste og hjemmelavet burger til alle efter runden. Det var en hyggelig dag og vi vil alle gerne med 

igen.  

Viking arrangerede i samarbejde med Dansk Døve Idrætsforbund det danske mesterskab i golf for 

døve/hørehæmmede i Hedensted Golf Klub. Det var et rigtigt succesfuldt arrangement. Vi sendte 

6 medlemmer til DM i golf og en af dem kom hjem med sølvmedaljen.   

   



  

  

  

E-sport:  

På det seneste har vi stille og roligt arbejdet på at få E-Sport op som en linje i Viking. Vi har stille og 

roligt fået testet det lidt af med deltagelse af nogle af vores medlemmer til DGI E-sport ligaen via. 

FIFA hvor vi er halvvejs inde i sæson. Det har været en lærerig og positiv proces, hvor det har vist 

sig at der er stor interesse for deltagelse til turneringen, hvor vi pt. har 8 med ind over. Hvilket er 

en positiv overraskelse for bestyrelsen at der er så stor interesse. Udover FIFA har vi også arbejdet 

lidt på at få et CS GO hold op hvor der pt. er 5 spiller med ind over, men faktisk er der så stor 

interesse at det kan blive muligt at stille med to hold op til E-sport ligaen for CS GO. Derfor vil vi 

rigtigt gerne arbejde videre med E-sport og oprette det som en linje under klubben.    

  

Bowling:   

Viking var desværre nødt til at slippe værtskab overfor Dansk Døve Idrætsforbund, fordi der 

opstod nogen uenighed og prisen var for høj.   

Men vi sendte to vikinger til Danmarksmesterskab i Næstved, og der var rigtig succesfuldt for 

Viking. En af vores vikingerne snuppede to bronzemedaljerne i single og double.   

  

Deaflympics:  

Viking er meget stolte over at vi kunne sende 5 atleter som repræsentanter for hele Danmark til 

Deaflympics i Samsun – Tyrkiet.  

Det var en bowlingspiller og 4 herrer håndboldspillere og klubben havde besluttet at støtte dem 

økonomisk så atleterne kunne få forbedret deres udstyr.   

Desværre kom der ikke medaljer med hjem til Danmark.   

    

  

I begyndelse af 2017 havde i alt 209 medlemmer, men som nævnt, har vi haft en stor fremgang i 

2017 og i slutningen af året ender vi på omkring 287 medlemmer.  

  
 

  

  


