
Årsberetning 2020  

Formanden  

2020 har været et år med opture og nedture for Idrætsklub VIKING. Året begyndte godt med at vi sendte et 

hold til DCL i Futsal ved Vigevano i Italien. Vi i bestyrelsen syntes at det er meget flot at de kom på en 16. 

plads ud af 32 hold. Det som bestyrelse er mest stolt af, er jo futsal holdets budskab omkring ”STOP 

INEQUALITY” hvor 65.000 personer har set budskabet, samt at klubben har fået medieomtale.  

  

Den gode periode i begyndelsen af 2020 blev hurtigt afløst med en fremtid, der består 

af coronapandemien og forsamlingsforbud. Det har skabt en usikkerhed omkring med hvordan vi skulle 

klare os under denne pandemi hele 2020. Samtidigt var 2020 et år hvor vi i bestyrelsen var klar at 

præsentere os, med en masse forskellige stævner/forsamlinger som vi havde glædet os frem til at dele med 

medlemmer. Men de fleste af stævner er blevet udskudt til efterår 2021.     

  

Den 8. august 2020 gennemførte vi IK VIKING’s årlige generalforsamling, der jo blev udskudt. Under 

generalforsamlingen blev der fundet nye medlemmer til bestyrelsen i Idrætsklub VIKING. Efter vores 

generalforsamling ønskede bestyrelsen, at hver idrætsgren skulle have en idrætsleder og det lykkedes os at 

få idrætsledere koblet til de forskellige idrætsgrene og dermed gøre at de forskellige afdelinger bliver 

selvstændige. Samtidigt blev der oprettet idrætsledermøder i Viking, hvor der hver tredje måned, alle 

idrætsledere har mulighed for at mødes og sparre med hinanden. Så vi kan blive klar og ser frem til de 

spændende arrangementer der kommer i fremtiden.   

  

I september deltog 9 deltagere fra Viking til DM i golf. Det blev til et flot DM, hvor deltagere bragte mange 

flotte resultater med hjem til Viking. Vi i bestyrelsen er stolte over udfaldet af DM ;).   

  

Til sidst vil Idrætsklub Viking sige mange tak med al den fantastisk opbakning, det betyder meget for VIKING 

–det er altid sjovere at løfte i flok imod denne pandemi. En dejlig klubånd opstås hvor alle, uanset 

forskellighed, medlemmer og frivillige der stiller op og hjælper til i klubben.  

  

 

 

 

 

 



Løb  

8 medlemmer fra Idrætsklub Viking havde sendt som deltog i udfordrende løbeweekenden 

2.0 på Castberggård den 10-12 januar 2020. Deltagerne løbere kommer forskellige typer af niveauer fra 

bund til top og både almindelige løbere og erfarne løbere, vi lærte blandt andet 

løbetræning, orienteringsløb, trailløb, øvet bakketeknik og løbeteknik. Det var også foredraget af Lars 

Ryberg Vikkelsø om ”Et mål uden en plan er bare en drøm” Det var stor succes i hele weekenden.  

1 medlem (Susanne Christiansen) fra Idrætsklub Viking skulle deltage i et arrangement som DDI 

arrangerede. DDI arrangerede et træningsforløb og en tur til Ecotrailløb på 30 km i Paris den 12-15 marts 

2020. Men det var desværre aflyst pga. Coronavirus, så i stedet for hun og hendes mand (Laurids) havde 

gennemført trailløb i Silkeborg 30 km.    

  

Sportsfiskeri  

Sæson startede med en afstemning i Facebook gruppen om kontingentet skulle hæves med 25,- kr. idet vi 

ikke/kan deltage poseuddelinger i Vejle by, som vi har gjort over 25 år. Og det var jo med til at oppebære 

vores økonomi. Heldigvis har vi en fin økonomi i afd. takket været jer medlemmer som betaler kontinentet 

til tiden.  

  

Vores medlemstal er det samme som sidste år, der er 2 nye medlemmer i afd. velkommen til dem, pt. er 

der 16 medlemmer.  

  

Vores sidste årsmøde fandt jo sted d. 30. nov. 2019, og i 2020 blev den aflyst samt Julefrokost i dec. ’20, 

pga. forsamlingsforbuddet grundet Corona. Årsmødet forventes at gennemføre inden sæsonstart april. ´21.  

  

Fiske udvalget består af undertegnede, Jan og Poul og på trods at vi ikke har haft årsmøde, har Jan og Poul 

ønsket at træde tilbage. Thomas overtager Pouls plads, og så mangler vi én mere, som vi regner med at 

finde inden længe. Stor tak til Poul og Jan for deres indsats.  

  

Vi havde 3 aflysninger pga. Covid-19, 2 put & take ture og en tur med fiskekutter fra Middelfart, som var 

fuldt booket med over 10 personer, så det var rigtig ærgerligt. Ellers gennemførte vi 4 ud af 6 put 

& take ture og 1 havne/mole fisketur. Det har været hyggelig og stor tak til Henning for hans arbejde med 

at slæbe rundstykker mv. til sæsonstart og slut.  

Jeg vil gerne rose alle medlemmer at I alle bruger Facebook med div. kommentarer og deltagelse af div. 

meningsmålinger. Bliv ved med det.  



  

Årets vindere blev:   

1. plads Thomas H. H.   

2. plads Poul F. P.   

3. Henning K. (VIKING’s æresmedlem)   

Stort tillykke til jer alle 3. Og alle får tilsendt et diplom og præmie.  

  

Jeg ser frem til en ny sæson og et godt samarbejde med VIKING’s bestyrelse.   

  

På vegne af VIKING’s sportsfisker afd.   

  

Jørgen B. Graabæk  

  

  

Fodbold/Futsal  

I 2019 lykkedes det os i DM at kvalificere os til DCL 2020. Derfor tog vi afsted til Vigevano i Italien i januar 

2020.   

Vi havde en målsætning med at komme videre fra puljen. Vi skulle gennem 3 puljekampe, og det lykkedes 

os at komme videre ved at blive en af de bedste 3’er fra alle puljer. Uheldigvis mødte vi i 1/8 finalen Haifa 

DSC som senere endte på 4. pladsen. Vi røg ud og skulle derfor spille placeringskampe. Vi endte med at få 

en flot 16. plads på trods at det var første gang for os at være med. Så alt i alt var det en rigtig god uge med 

et godt socialt samvær blandet med unge og ældre spillere.   

  

I 2020 har været præget af Corona og af denne grund kunne DM ikke gennemføres men også at Viking var 

det eneste klub, der tilmeldte et hold til DM. En ærgerlig udvikling når i 2019 var der 4 hold, der var med.   

Vi håber på at der vil gå en lysere fremtid i møde med fodbold/futsal.   

  

Golf  

I 2020 blev der veludført en DM i Golf i Nyborg ved Sct. Knuds Golfklub, der lagde banerne til DM.   

På 2 efterårsdage d. 26 og 27. september blev der spillet golf i flotte omgivelser i fint efterårsvejr.   

Efter 2 dages golf blev der givet mange flotte præmier til deltagere. Til DM i Golf var der 14 deltagere i alt, 

hvoraf 7/9 deltagere var fra IK Viking.   

  



Det blev gennemført i forskellige rækker tilpasset golfspillernes niveau. I A-rækken blev der til en flot sejr til 

Hans Elgaard, hvor han vandt over Lasse Emil Nielsen og Morten Jørgensen med henholdsvis 5 og 10 slag 

mindre. I B-rækken blev podiepladserne fyldt med deltagere fra IK Viking, hvor Randi Louby, Niels 

Jørgensen og Ewan McGreevy tog medaljerne. I senior-rækken fik Sten Fischer en flot 2. pladsen.   

  

Vi I IK Viking ønsker stort tillykke til alle deltagerne, der har vundet medaljer.   

  

Breddeidræt og MTB 

Der skulle arrangeres SUP og Volleyball i 2020, men begge arrangementer blev aflyst pga. COVID-19   

Men vi håber på at det kan udføres her i 2021.  

   

6. september havde vi 5 medlemmer fra MTB, hvor vi via Ren Natur samlede affald ind i Vestjylland. 

Formålet var at skaffe penge til nye cykel-tøj og diverse ting. Det var rigtig hyggeligt og nemt at samle, 

derefter hyggede vi os med sandwich og vand. Vi blev enig om at gøre det igen hvert år. 

 

Viking og Ahorn har arrangeret sammen et floorballarrangement i slutningen af oktober i Hældagerhallen. 

Ahorns medlemmer kom og spille og trænede os. Det var en stor succes. Efter medlemmers ønsker 

planlægger vi at give flere muligheder for at træne mere floorball i Hældagerhallen i fremtid, hvor vi har 

fået nye udstyr. 

   

16 Viking medlemmer deltog til DDI´s discgolf arrangement på CBG. lørdag d. 24. oktober. Alle synes det var 

en dejlig og lærerig weekend. Dette var startskuddet til at Viking har fået etableret et nyt sportsgren, 

nemlig Disc Golf.   

 


