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Styrets sammensetning 
 

Leder:   Berent Helleren 

Nestleder:  Helge Konradsen 

Styremedlemmer og varamedlemmer: Dag Uleberg (SM), Arve Klausen (SM), Atle Bergstøl 

(SM og, Marius Johnsen (SM)  

Valgkomité:  Erik Andre Ingebrigtsen (leder), Morgan Karlsen og Frank Ellefsen 

Aut. Revisorer: Per Aimar Lundal 

 

Styrets arbeid 
 

Styremøter 

Det er avholdt 6 styremøter hvor 52 saker er behandlet.  

 

Spesielle oppgaver 

 

Oppussing av Vigørhallen, har pågått kontinuerlig i 2017 og arbeidet fortsetter i 2018.  

 

Inkluderingsfondet; Vigør har fått ny samarbeidspartner, Rasmussen gruppen, og er veldig 

glad for å kunne videreføre prosjektet. 

 

Telenor Xtra Vigør Fotballfritidsordning 61 barn har hatt aktivitet etter skoletid tirsdag, 

onsdag og torsdag i klubbhuset på Hellemyr. Terje Nordahl er leder av Vigørs FFO. 

 

Klubbhuset: Huset er i bruk nesten hver dag så vel på dagtid om på kveldstid. Klubben er 

glad for at den investerte i klubbhuset i 2015. 

 

Samfunnsansvar 

Vigør tar et betydelig samfunnsansvar gjennom å være tilstede med et positivt aktivitetstilbud 

i nærmiljøet. Vigør startet opp ett samarbeid med OGSY (Kenya) i 2016. Mathias Navjord blir 

personen som holder trådene i samarbeidet. Vigør går natteravnstjenesten i sentrum. 

 

Grim bakeri serien: 

Fra april til oktober er Grim bakeri serie gjennomført på tirsdager kl. 17 – 19. Mange lag og 

god aktivitet blant spillerne, i tilegg er det positivt å se så mange foreldre som følger opp sine 

små håpefulle.  

 

Helgetiltak Vigørhallen: 

Vi har også i år hatt gleden av – i samarbeid med Idrettsrådet – å skape et helgetiltak for 

innvandrerungdom. Dette har blitt svært godt mottatt i alle miljøer. Vi håper i fortsettelsen å 

kunne utvide dette tiltaket. 

 

EK-Elektrocup – i Vigørhallen  

Arrangeres i Vigørhallen og er gjennomført i perioden november – mars. Cupen arrangeres 

av lagene og inntektene fra disse er en kompensasjon for lagenes gratis treningstid i 

Vigørhallen. Cupen er sponset av EK-Elektro. 
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3v3 på Brun arena 

3v3 er ett forholdsvis nytt konsept og Vigør ble arrangør for første gang i 2016. 

3v3 ble gjennomført 22.- og 23.. april med 217 lag. Det ble en helt fantastisk dag med yrende 

liv. En stor takk til initiativtaker Helge Konradsen som jobbet døgnet rundt siste uka! 

 

Nordea cup på Brun arena 

Ble gjennomført lørdag 16. og søndag 17. september med 106 lag. Det ble helt fantastiske 

dager med yrende liv, fullt kampprogram med inndeling på 5 baner. Dugnads innsats fra 

lagene gjør at arrangementet kan gjennomføres og at våre egne lag kan delta gratis.  

 

Fotballskolen  

Ble arrangert i juni med 63 deltakere. En stor takk til Anne Gerd Sunde som igjen bruker 2 

fridager på Vigørs minste medlemmer slik at de skal få en super opplevelse. Takk også til 

leder av fotballskolen Ruben Kleiven og hans mannskap (senior- og juniorspillere i klubben) 

 

LKB og Tollnes cup 

Er klubbens fellesturneringer. 

Vigør stilte med 16 lag til LKB og 12 lag til Tollnes cup. 

Det anbefales at lagene opplever denne fellesskapsfølelsen som disse turneringene gir både 

spillere, ledere, trenere og foreldre 

 

Aalborg samarbeidsklubb 

23 gutter i årsklassene 2004, 2005 og 2007 fikk være med på turnering hos vår 

samarbeidsklubb Aalborg høsten 2016. Guttene kom hjem med en flott opplevelse. 

 

Grim Fotballklubb 

Vigør var så heldig å få kr. 100.000,- fra FK Grim høsten 2017. Disse pengene skal brukes på 

klubbens junioravdeling. Tusen Takk. 

 

100 års bok ble vedtatt i 2016 og forfatter blir Ivar Eidsaa. 

 

Årets dugnader var lotteri og julekalenderen.  

 

Kvalitetsklubb: Det er gjort en strålende jobb med kvalitetsklubb av Ruben og Erik Andre. 

Vigør ble godkjent som kvalitetsklubb våren 2017. 

 
Deltagelse 

Deltagelse på NBF (norsk breddefotball forening) årsmøte: Berent Helleren  

Deltaglese på klubbforum i AFK Ruben Kleiven og Geir Torvund 

Deltagelse på Vest-Agder idrettskrets ting: Berent Helleren  

Deltagelse på AFK kresttinget: Berent Helleren  

Deltagelse på NFF tinget: Berent Helleren 

Deltagelse på Idrettsrådets årsmøte: Berent Helleren 

Deltagelse på Bingomøte: Berent Helleren 

Styremedlem (for Vigør) i flerbrukshuset styre; Frank Ellefsen 

 

Antall medlemmer totalt i hele klubben: ca. 1.400 
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Fotball: 
 

Fotballutvalget består av Berent Helleren, Elin Endresen, Gjermund Torkildsen, Erik André Ingebrigtsen, 

Marius Johnsen og Ruben Kleiven.  

Klubbens desidert største idrett med 32 deltakende lag i kretsserien og 20 deltakende lag i Grim Bakeri 

serien.  

Klubben avholdt EK-elektro cup lørdager og søndager fra januar tom. Mars 2017 

Klubben avholdt 3v3-cup i april med 220 deltakende lag 

Telenor Xtra FK Vigør ledes av Terje Nordahl og med seg som instruktører har vi blant annet Fredrik 

Karlsen, Aweys Winkey og Ahmed. I løpet av 2017 deltok 63 barn fordelt på 1.-5. klasse  

TINE fotballskole med avholdt med 75 deltakere over tre dager på Hellemyr KG. 

Nordea cup på Hellemyr KG i september ble avholdt med 108 lag. 

16 lag deltok på LKB cup i mai med over 300 reisende fra Vigør. 

Vigør ble kretsmestere med to lag; Vigør G13-1 og Vigør 2 i 6. divisjon.  

Vigør var representert med over 160 tillitsvalgte trenere og foreldrekontakter 

Vigør har vært representert med ni spillere på ulike kretslag i 2017 

 

Diverse cuper med topp 3-plasseringer:  

1. plass LKB cup G13  2. plass 3v3- cup G13 

2. plass AM G13  3. plass Macron Elite G14 

3. plass Troll cup G14 3. plass Troll cup G16 

3. plass AM G15  3. plass Sør cup G19   Ruben Kleiven - Sportssjef 

 

Volleyball: 
 

Årsmelding Vigør Volleyball 2017/2018 

Vigør Volleyball har hatt treninger i Hellemyrhallen hver onsdag fra 1800-1930 for barn ifra 5- 10 klasse. Dette 

har vært et tilbud for barn som bor i området Hellemyr, Tinnheia og Grim.  

Trenere denne sesongen har vært: Dag Uleberg og Tor Magne Undheim 

Foreldrekontakt: Margrét Salör Siguradóttir Kjellingland 

Antall spillere:22 

Stemningen på treningene er flott. Nesten 100% oppmøte hver gang. Treningen baserer seg på lek og moro med 

volleyball som midtpunkt, spenst og styrke treninger er også en del av treningen. 

Samarbeidet med kretsen er etablert og Vigør Volleyball er nå på volleyballkartet på Sørlandet. Vi blir invitert 

på treninger og turneringer til andre klubber i nærheten.  

Vi har søkt og fått oppstarts utstyr fra kretsen: longnett og volleyballer for barn. 

I denne sesongen har vi vært med på 3 turneringer.  

1. 14. oktober 2017 i Badmintonsenteret. Vigør stilte med 4 lag. 

2. 16. Desember 2017 i Hånes hallen rett før jul. Vigør stilte med 4 lag 

3. 11 Februar 2017. Mandalhallen Vigør stilt med 4 lag. 

Erfaringen fra disse turneringene er gode. Mestringsfølelsen har vært helt enorm etter første turnering. 

Ferdighetsnivået er kraftig forbedret og kan nå melde oss på turneringer for viderekomne  

Vi er nå så sikre på oss selv nå at vi vil arrangere Vigørs første volleyball turnering onsdag 21 mars fra kl 1800-

2100. Der vil det delta ca 20 lag. Nesten alle foreldre vil her hjelpe til slik at vi kommer til klare dette fint. Satser 

på et dette blir en tradisjon å bygge videre på. 

Vigør Volleyball har en lys framtid slik det ser ut nå.    Dag Uleberg – Leder  

 

FFO: 
Nok en vel gjennomført sesong for FFO. Vårsemesteret 2017 inneholdt mange fine økter på kunstgresset med et 

godt og variert program. Vi ser raskt gode resultater på innlæring av de enkleste, men viktige momenter innen 

tekniske basisferdigheter. Vi avsluttet semesteret med godt i overkant av 30 deltakere. 

På høsten startet vi opp med samme antall deltakere. Dessverre har vi i inneværende semester hatt relativt få 

barn på tirsdager og torsdager mens samtlige har deltatt på onsdagen. 

Selv om det er viktig å holde det primære fokus på fotballen, har vi i høst hatt mange fine alternative aktiviteter 

både ute og inne. Vi har også hatt et par friidrettsdager, noe som var et meget populært tiltak. 

Før jul avsluttet vi med julefest og nissegrøt. Vi skulle vært på besøk hos IK Våg sin ffo med grøt og 

fotballturnering, men været ødela for oss. Vi er enige om å ta turen i starten på 2018.  

Å dra på besøk til, eller få besøk av andre klubbers ffo er et kjempetiltak som barna synes er topp. En super 

avveksling.        Terje Nordahl FFO Leder. 
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Barneidrett: 
Barneidrett Vigør våren og høsten 2017.  

Vigør har arrangert barneidrett i den nye flerbrukshallen på Hellemyr våren og høsten 2017 og januar og 

februar 2018. Treningene har foregått på mandager kl. 17.00 - 17.45. Treningene er til tider svært godt besøkt 

med barn fra både Hellemyr, Tinnheia og Grim og Vågsbygd. På enkelte treninger har vi telt nærmere 50 barn. 

Det er flest barn i alderen 3-4 år. Det er hele tiden flere nye som begynner på trening, det siste halve året har 

også flere fra Vågsbygd tatt seg turen opp til Hellemyr. Tilbakemeldingen er at det ikke finnes liknende tilbud i 

nærheten.  

Mange spør etter påmeldings-/betalingsinfo på treningene. Vi har en facebook-side hvor vi legger ut 

betalingsinfo, samt beskjeder om treninger osv. Informasjon er noe vi hele tiden kan bli flinkere på.  

Treningene har bestått i et fast program med samling/oppvarming i starten, så frie aktiviteter. Vi har avsluttet 

treningene med litt uttøying og en «god natt» sang på slutten. Under oppvarmingen har siste halvåret hatt mini-

Röris og som passer for barn i alderen 3-6 år. Dette er bevegelser og aktiviteter etter motiverende musikk. 

Foreldre er etterhvert blitt veldig flinke til å være med på bevegelsene.  

Hovedstrukturen syntes jeg har fungert greit. Ungene er som regel forberedt på hva som skal skje. Jeg opplever 

det som positivt at det er fri lek med aktiviteter og ikke for mye opplegg. Vi prøver å legge til rette for flere 

forskjellige øvelser som ungene etter eget valg ønsker å gjennomføre, samtidig som mange benytter baller, 

blikkbokser og innebandyutstyr fra utstyrsgarasjen. Dette gjør treningene svært varierte og innholdsrike. Vi har 

også fått nytt utstyr i 2017 – dette er spesielt populært blant de litt mindre barna.  

Vi har hatt både sommeravslutning med is og juleavslutning med julenissen. Dette har vært veldig populært.  

Vi opplever lite forstyrrelser når treningen pågår, stemningen er rolig og bra. Hallen er klar kl. 17 når vi 

begynner trening og vi holder på til kl. 17.45 uten at vi blir forstyrret av de som skal trene etter oss. Det er bra.  

Jeg synes treningene fungerer bra, og jeg ser frem til fortsettelsen.   Mvh Stig Ørum. 

 

Innebandy 

 
Under sesongen 2017 var de 4 aktive lag som deltok i minirunder eller seriespill. 

De minste trenede på Idda og deltok på flere minirunder rundt i Agder under sesongen. 

Det var 2 ungdomslag som trenede i Hellemyrhallen og som deltok i seriespill. 

Det yngste ungdomslaget deltok også i Tigerscup i Drammen en helg under våren.. 

I tillegg deltok Seniorlag i seriespill.     Mvh Tomas Grønås  

 

Squash: 
Årsrapport Squash 2017 

 

Året som gikk 

Ønsker for hallen fremover 

Renhold 

 

Pr. 28.02.2018 er det registrert 60 aktive medlemmer. Brorparte4n av disse betaler års- eller 

halvårsabonement. Vi har fikset opp i banene, bl.a skiftet ut nett med plater i bane 1 for å unngå at det 

forsvinner baller. Det er også satt inn ovner for å holde temperaturen oppe når det er veldig kaldt ute, og 

sirkulere lufta på sommeren. Alt arbeid som gjøres, utføres på dugnad. 

Gulvet i bane 2 ble skiftet for noen år siden. Bane 1 begynner å bære preg av at det ikke har vært skiftet 

siden 1978. Det har løsnet noen bord, som vi har fikset, men gulvet bør skiftes ut om ikke så veldig lenge 

I tillegg ønsker vi å slipe ned gulvene, og olje istedenfor å lakke, slik at banene ikke blir så glatte når det 

svettes på de. 

Dørene inn til banene er i dårlig forfatning, og bør byttes. Da helst til glassdør, slik at man ser banen når 

man går inn i banen. 

Renhold i hallene er for dårlig. Banene har ved noen anledninger blitt vasket med såpe. Dette er skummelt 

med tanke på skader. Banene må kun tørkes over med en fuktig mopp eller feies. Dette har vi måttet gjøre 

selv to ganger i uken det siste året. I tillegg går det flere uker mellom hver gang det tømmes søppel og 

vaskes i dusjene.     Squash-gruppa ved Tor Henrik Birkeland 
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Arrangementutvaglet: 
Cup og arrangement utvalget har organisert 2 store turneringer med nesten 350 lag involvert. Takket være gode 

rutiner og ett stort antall frivillige som stiller opp har vi kun mottatt positive tilbakemeldinger fra deltakere og 

dugnadspersonell. Gruppen jobber videre med plan for å utvikle våre cuper til å bli enda større post på 

inntektene til klubben. 3 mars 2018 gjennomfører vi en 100 års turnering i Sørlandshallen for å teste ut om dette 

kan bli en årlig tradisjon og ha en stor innendørsturnering i vinterhalvåret. 

100 Års komiteen ble etablert på slutten av 2017. Komiteen har ansvar for gjennomføring av diverse 

arrangementer kommende år. Borgertoget, 5. oktober bursdag i klubbhuset og 12. oktober gallafesten på 

Caledonien Hotel. Komiteen jobber også med utgivelse av 100 års bok og skal lage en media strategi for 

markeringen. 

Cup og arrangement utvalget har også målsetning om åpen kiosk mest mulig. I inneværende periode har Anne 

Gerd vært en primusmotor og det merkes at kiosken er åpen stort sett på alle kamper. Det jobbes med å finne 

gode løsninger slik at flere er med å bidra på mest mulig åpningstid. Helge Konradsen Nestleder FK Vigør 

 

Virksomhetens art 
FK Vigør er en idrettsklubb som er lokalisert i Kristiansand kommune. 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat 

 
Fortsatt drift 
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift og klubbens styre bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift 

foreligger. 

 

Arbeidsmiljø 
Styret anser arbeidsmiljøet i laget som bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse.  

Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av sitt arbeid. 

Sykefravær har i året vært ubetydelig. 

 

Likestilling 
Klubben hadde ved årets utløp 3 ansatte (hel- og deltidsstillinger), 3 menn. Klubbens personalpolitikk anses for å være 

kjønnsnøytral på alle områder. Styret består av 6 personer, hvorav 0 er kvinner. 

 

Ytre miljø 
Klubben driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. 

 

Andre forhold 
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme klubbens stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet 

og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved 

bedømmelse av regnskapet. 

Med den utviklingen klubben nå er inne i, ligger etter styrets oppfatning forholdene godt til rette for videre drift og utvikling. 

 

Økonomi 
Klubbens økonomi er god men med ett overskudd på Kr. 518.688,-. De økonomiske utsiktene i 2018 er utfordrende da 

budsjettet beregnes til totalt Kr.6.374.000,- og at det må jobbes knallhardt for å nå budsjett i 2018 er det ingen tvil om. 

Medlemskontingent og treningsavgift utgjorde ca. 12,5 % av inntektene til klubben i 2017.. 

 

Våre samarbeidspartnere gjorde det mulig å øke aktiviteten samtidig som en kunne levere ett resultat i pluss. Uten våre 

samrbeidspartnere hadde vi ikke kunne øke aktiviteten samt at resultatet hadde blitt negativt.  
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