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KLUBBEN:    
 
2019 har været et godt år for Idrætsklub VIKING. En god sæson 2019 er blevet afløst af et rigtig godt 
samarbejde med klubberne (f.eks. IK Start), Kommunen og Dansk Døves Idrætsforbund. Efter Dansk Døves 
Idrætsforbund (DDI)’s repræsentantskabsmøde. Idrætsklub Viking blev kåret til DDIs nyeste pris, Årets klub. 
Klubben er rigtig stolt og er meget beæret over at modtage sådan en pris. Vi har investeret i nye 
idrætsdragter til klubben med økonomisk støtte af Jelling Musikfestival, fordi vi vil gerne præsentere os 
ordentligt når vi deltager i forskellige stævner, danmarksmesterskaber og internationale stævner osv.  
Medlemmer var meget kritiske over klubbens økonomi og derfor tog vi kampen op for at forbedre vores 
status og kæmpe for at få mere sikre og stabil økonomi. Efter vores generalforsamling, bestyrelsen ønskede 
at hvert idrætsgrene skulle have en idrætsledere og det lykkedes os at få idrætsledere koblet til de 
forskellige idrætsgrene og dermed gøre at de forskellige afdelinger bliver selvstændige. Og effekten har 
været sådan at der er opstået flere spændende arrangementer, f.eks. Michelle – fitsign, julebanko osv.  
En stor TAK til alle vores hjælpere til sådan et arrangement – Det har været rigtigt dejligt med hjælp til at 
samle udstyr ind, kommer og stiller op om morgen, står ved indgang, bager kager. Rigtigt fantastisk med al 
den opbakning, det betyder meget – det er altid sjovere at løfte i flok. En dejlig klubbånd opstås hvor alle 
uanset forskellighed stiller op og hjælper til.   
  
 
HÅNDBOLD:  
 
2019 har været stille for håndboldafdelingen. Der er ikke sket så meget på det sidste. Men der kom en 
frivillig som stillede op som - håndboldleder. Vi håber at der vil ske noget spændende fremrettet med 
håndboldafdelingen.  
  
 
BREDDEIDRÆT:  
 
Den 5. maj har vi haft besøg af Michelle Lindop, en personlig træner, der kom og holdte en oplæg for os.  
Det har været et spændende foredrag, hvor der blev stillet mange spørgsmål.  
Vi var i alt 24 personer, der lyttede til Michelle. Planen var at vi skulle have en løbe/gåtur efter foredraget, 
men vi var alt for gode til at stille spørgsmål relevant til sundhed.  
Foredragsholderen Michelle siger at hun syntes at det var dejligt at folk var interesseret i hendes viden 
omkring sundhed.  
D. 14 december blev der afholdt den store arrangement, Julebanko med masser af små og store 
fede præmier. Arrangementet blev afholdt hos 3F lokaler i Vejle. Det blev fuldt hus, alt var udsolgt.  
Senere på dagen havde vi julefrokost. Festen varede indtil kl. 2.00. En rigtig dejlig aften.  
   
 
OUTDOOR:  
 
Den 19. Maj 2019 var det 40. Gang at TELENOR COPENHAGEN MARATHON blev afholdt. Laurids J. 
Christiansen deltog og gennemførte maratonen uden problemer. Han kom i mål med et stort smil.   
8. juni 2019 deltog Martin Lang i Triatlon i Herning med masser af regn igennem helet løbet. Resultatet blev 
5 timer og 35 min. Svømning: 1,9 km, cykel 90 km og løb 42,2 km.   
16. juni 2019 deltog 4 medlemmer fra Viking til en halvmaraton i Århus.  



Lars Ulriksen, Laurids J. Christiansen Susanne Christiansen og Elisa Klejs Madsen gennemførte løb og Det 
var en dejlig solskinsdag, det var heldigt.   
15 -10- 2019 deltog Lars Ulriksen og Laurids Juul Christiansen i EM i Marathon. Løbet foregik rundt om 
søen Baldeneysee i Essen, Tyskland. Der blev lavet personlig rekord.  
Laurids Juul Christiansen løb sig til en personlig rekord på 3:07 timer, hvilket var 9 minutter bedre end hans 
seneste rekord.   
Ud over maratonløbene deltog Lars Ulriksen i arrangørernes andet løb på 17,2 km.  
  
 
SPORTSFISKERI:  
 
Atter en sæson med hyggelige timer ved Put & Take søer og havne/moler er gået og der har været   
en pæn tilslutning hver gang. Vi havde fisket i 6 forskellige Put & Take søer og 1 havn (Ammoniakhavnen 
v/Fredericia) og 1 aflysning ved Assens Havn pga. meget dårligt vejr – stærkt blæst og regn.   
Vi havde en aftale med Aarhus Døveforening, at vi skulle fiske sammen ved Skyggehale fiskesø og så skulle 
vi grille pølser mv. Men desværre havde Aarhus Døveforening glemt alt om det og vi måtte nøjes med os 
selv, og vi havde en rigtig hyggelig dag alligevel.   
I året 2019 har været et godt år, fangstmæssigt – og årets vindere blev:   
Poul F. Poulsen med 115 point en suveræn 1. plads, tillykke!   
Henning Kristensen med 80 point, 2. plads, tillykke!   
Thomas H. Helstrand og Benny Graversen delte hver især 3. plads, tillykke til jer begge!   
Fiske udvalget bestod i året 2019 af Henning K, Poul F. Poulsen og Jørgen B. Graabæk, tak for jeres arbejde 
med at planlægge datoer og finde spændende steder at fiske.   
Tak til Jørgen B. Graabæk for div. opslag på Facebook, og tak til Poul F. P, for at notere fangster og hjælpe 
med at sende sms beskeder. Tak til Henning K, for at købe rundstykker mv. ved sæsonstart og slut.   
Sportsfisker afd. har pt. 17 medlemmer og én er meldt ud og én er meldt ind.   
Vi afholdt årsmøde hos Kirsten K. som var vært og vi afsluttede mødet med spisning ved Flammen i Vejle,   
tak til Kirsten K. for værtskabet. Det havde været en hyggelig dag.   
Samme dag blev der valgt et nyt medlem i fiske udvalget, nemlig Jan Stel, velkommen til jan Stel og 
Henning K, valgt at stoppe, tak for din indsats Henning. Heldigvis hjælper Henning med diverse og især med 
fælleskørsel, det ser vi frem til med stor glæde i den nye sæson.   
Husk at kigge ind på Facebook gruppen, for at se begivenheder og alle er velkommen at prøve, det koster 
ikke noget at prøve et par gange, dog skal man betale fiskekort ved Put & Take søen eller ved havn/mole.   
På vegne af VIKING’s Sportsfiskerafdeling.   
Jørgen B. Graabæk   
Kontaktperson for VIKING´s Sportsfisker afdeling.  
  
 
FODBOLD/FUTSAL:   
 
Lørdag d. 23 februar 2019 sendte IK Viking 2 hold bestående af et hold med førsteholdspillerne og et hold 
med unge spillere under 21 år afsted til Danmarksmesterskabet i futsal. De 2 hold konkurrerede mod Ahorn 
og Globen Sport om guldet. Det blev afgjort med rigtigt meget spænding idet at måldifferencen var det, der 
afgjorde mesterskabet. Med marginaler vandt IK Viking guldet og dermed var det første gang for holdet at 
vinde Danmarksmesterskabet i futsal.   
Med sejren kvalificerede holdet til Deaf Champions League i Vigevano, Italien i 2020. Med dette havde 
holdet derfor en træningslejr i slutningen af november. Træningslejren blev gennemført med stor gejst, 
spillerne gav gas og trænede hårdt for at blive klar til DCL.   



  
  
BOWLING:   
 
I sommer 2019 blev der afholdt et danmarksmesterskab i bowling i Odense. Der blev dystet i forskellige 
discipliner. IK Viking glæder sig over at der i doublerækken for kvinder blev 2 vindere fra IK Viking, Sabine 
Kathrine Brink og Helle Roikjær. I singlerækken for kvinder vandt Sabine en flot 2. plads.  
  
 
GOLF:   
 
d. 14-15 september i Greve på Sjælland blev der afholdt et Danmarksmesterskab i Golf. Et spændende DM 
med deltagelse af Europas 2. bedste golfspiller Lasse Emil Nielsen. Lasse Emil tog 1. pladsen. Men et 
Danmarksmesterskab foregår selvfølgelig ikke uden deltagelse af medlemmer fra Viking. Fra Viking deltog 
Troels Dyhr, Morten Jørgensen, Martin Alstrup, Sten Fischer, Niels Jørgensen, Bent Brøndum. Der blev 
gennemført med forskellige rækker, A-rækken, B-rækken og Senior rækken. Troels Dyhr og Morten 
Jørgensen indtog flotte 3. og 4. pladser i A-rækken, mens i B-rækken kom Martin Alstrup på en flot 4. plads. 
I senior-rækken blev vinderen Niels Jørgensen.   
En rigtig god dag med mange deltagere. Dejligt at se sporten i en flot udvikling.   
  
I Viking er der fremgang med medlemmer, hvor der er kommet 2-3 nye medlemmer i Golf.   
 


