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Idrætsklubben Viking
75 års jubilæum · 1907 · 3. maj · 2007
Redaktionsudvalg: Ole Stange, hovedredaktør
Kim Holm/Ole Stange, hovedafdelingen
Kim Holm/Kent Mortensen, fodboldafdelingen
Carl Johan Pickel, håndboldafdelingen
Claus Clausen, atletik- og motionsafdelingen
Cæsar Funch Jensen, gymnastik- og trampolinafdelingen
Bibi Svendsen, bowlingafdelingen
Inge Skovgaard Petersen og Ole Madsen, støtte- og loppeafdelingen
Carl Johan Pickel og Kim Holm, korrekturlæsning
(En væsentlig del af kildematerialet til Hovedafdelingens og Fodboldafdelingens bidrag er indsamlet af afdøde hovedformand Kjeld Mortensen)
Oplag:
2000 stk.
Sat med:
New Baskerville
Tryk:
Bornholms Tidende, Nørregade 11-19, 3700 Rønne
tlf. 5690 3000 · www.bornholmstidende.dk
Tak til alle annoncører og medlemmers bidrag
gennem deres lykønskninger for den økonomiske støtte
som har gjort det muligt at fremstille denne bog.
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FORORD
Den 3. maj 2007 har IK VIKING den glæde at kunne fejre sit 100 års jubilæum. Der er
sket en kolossal udvikling gennem disse år. Fra nogle beskedne faciliteter på en sandet og
forblæst fodboldbane med tilhørende lille skur uden sanitære forhold på Galløkken i
Rønne, i 1907, til i dag hvor klubben råder over et ca. 600 m2 stort klubhus på Rønne Stadion Nord med indlagt el og vand og med mulighed for dejlige varme bade efter træning,
foruden Atletikkens Hus og Petanque huset. I umiddelbar nærhed er der adgang til nogle
flotte fodboldbaner, dejligt atletikanlæg, idrætshaller, bowlinghal og gymnastiksale på flere skoler i Rønne.
Idrætsligt er der i de 100 år sket en rivende udvikling. I de første år var VIKING en
udpræget fodboldklub, men i dag tæller IK VIKING ikke færre end 5 forskellige idrætslige afdelinger (atletik- og motion, bowling, fodbold, Gymnastik- og trampolin og håndbold). Disse har endda flere tilhørende under- og støtteafdelinger. At klubben med sine
mangeartede tilbud har været med til at understøtte det sociale arbejde på Bornholm i
almindelighed – og i Rønne-området i særdeleshed – er uomtvisteligt.
At VIKING i gennem tiderne på alle fronter har været et idrætsligt flagskib på Bornholm, som vi VIKINGERE kan være meget stolte af, fremgår tydeligt af de mange sirligt
førte scrapbøger som klubben er i besiddelse af. I dette jubilæumsskrift har vi brugt disse
scrapbøger til at forsøge at skildre VIKINGS historie på forholdsvis få sider. Her har
begrænsningens kunst været det sværeste.
Vikings fornemme status har kun været muligt ved en ubeskrivelig flot, frivillig indsats
af et hobetal af personer, som har arbejdet for VIKINGS trivsel igennem de 100 år. Her
skal blot lyde en beskeden tak, til alle der i gennem tiderne har ydet en indsats, og derved
gjort det muligt at nå frem til denne store begivenhed, som et 100 års jubilæum er.
Hele udviklingen fra 1907 til 2007 er forsøgt beskrevet af de enkelte afdelinger i nærværende jubilæumsskrift. Hovedvægten er dog lagt på de sidste 25 år, da der tidligere er
udgivet jubilæumsskrifter i forbindelse med 25, 50 og 75 års jubilæerne, som nøje har
beskrevet de første år.
Der skal her lyde en stor tak til de personer, som har lagt et ubeskriveligt stort stykke
arbejde i fremstillingen af dette, flotte kulturhistoriske værk.
God læsning!
Cæsar Funch Jensen

formand
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VIKINGS HOVEDFORMÆND
SIDEN 1982
Ik Viking valgte på den ordinære generalforsamling i 1978 en kollektiv ledelse uden
en formelt valgt formand. Den kollektive
ledelse blev opretholdt i en årrække, hvor
Ole Madsen var den der udadtil over for
omverdenen, fremstod som formand og
repræsenterede klubben ved officielle lejligheder.
Ved Hovedafdelingens generalforsamling
den 10. februar 1993 genindførtes begrebet
hovedformand. Klubben var ude i et sandt
økonomisk stormvejr og Kjeld Mortensen,
der var formand for Fodboldafdelingen,
indtrådte tillige som hovedformand.
Ved generalforsamling den 27. februar
1996 blev Tonny Jensen valgt som hovedformand, en post han tidligere også
bestred i perioden fra 1972 til 1978.

Tonny Jensen sad som hovedformand til
den 26. februar 2003 hvor Kjeld Mortensen atter engang påtog sig opgaven.
Ved Kjelds pludselige død den 16. juni
2006 opstod en vanskelig situation. Kjeld
havde i mange år været en utrolig engageret leder i klubben og han glædede sig til
sin klubs 100 års jubilæum. Et fast punkt
på dagsorden ved møder i Hovedafdelingen var jubilæet og han havde længe samlet materiale sammen til jubilæumsbogen.
Allerede dagen efter Kjelds død, på et i
hast indkald HB-møde, accepterede næstformand Cæsar Funch Jensen at tiltræde
som hovedformand og videreføre arbejdet
som koordinator for aktiviteterne i forbindelse med IK Vikings 100 års jubilæum.
Ole Stange

Ole Madsen

Tonny Jensen

Kjeld Mortensen

Cæsar Funch Jensen

Formand for
kollektiv ledelse
fra 1978 til 1993.

HB-formand fra
1972 til 1978
og fra 1996 til 2003.

HB-formand fra
1993 til 1996
og fra 2003 til
sin død i 2006.

Fg. HB-formand fra
juni 2006
HB-formand 2007.
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HOVEDAFDELING
V/KJELD MORTENSEN, OLE STANGE OG KIM HOLM

BANER OG KLUBHUSE
Når vi i dag ser, hvilke gode idrætsfaciliteter vi har, kan vi meget dårligt forestille os,
under hvilke primitive forhold klubberne
blev etableret under for ca.100 år siden.
Træning og kampe foregik på åbne offentlige områder eller lejede marker. Omklædning i grøft eller skovbryn var en selvfølge.
I Rønne begyndte det hele på Galløkkens bakkede, sandede, åbne og forblæste
arealer i 1897, da Rønne Boldklub begyndte at spille kricket og hockey.
Senere fik Viking og 3-4 andre klubber
deres eget lille »stadion« og senere måske
klubhus på Galløkken, da flere idrætsgrene, fodbold, gymnastik, atletik og håndbold blev taget på programmet.
Galløkken var Rønnes idrætsanlæg helt

frem til 1946, da de tyske og russiske tropper efter 2. verdenskrig havde forladt området og klubhusene i meget miserabel stand.
I en meget kort periode omkring 1907,
»lånte« BBU ude i Stampen, ved Stampen
Badehotel (Stampegård), en kampbane
ved den gamle lufthavnsbygning. Badehotellet lå på højre side af vejen (ved åen)
næsten ude ved den gamle lufthavnsbygning. Klubberne ønskede tilsyneladende at
spille unionskampe (turneringskampe) på
neutral bane.
Da Viking de første år ønskede at optage
gymnastik på programmet, fremgår det af
protokollen, at det var vanskeligt og dyrt at
få adgang til gymnastiksale. I 1911 lykkedes
det Viking at komme ind på Nordre Skole,
den nuværende Frimurerloge på Marie
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Galløkken – Østergadebanen 1897-1946.
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GALLØKKEN – ØSTERGADEBANEN 1897 – 1946
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Rønne Boldklub (RB) havde fra 1897 bane på området ved nuværende vandrerhjem. RB
opførte i 1908 sit klubhus her.
B. 1910 havde bane og klubhus i skovbrynet vest for vandrerhjemmet. Klubben opførte klubhus ved banen i 1925. Huset blev under 2. verdenskrig flyttet til det ikke færdige Stadion
Nord.
Viking »besatte« i 1907 arealet nordvest for den nuværende campingplads og byggede i
1913 et klubhus uden vand og dermed uden sanitære forhold. Eventuelle bad foregik på
stranden neden for Galløkken. I krigens sidste år måtte området og klubhuset forlades. Klubhuset blev i meget ramponeret stand i 1946 solgt til anvendelse som sommerhus i Pedersker.
Idrætsklubben »Stjernen« (1906) og senere Arbejdernes Boldklub (1933) klemte sig ind på
arealet mellem RB og Vikings anlæg (ud for friluftsscenen). Dette område blev senere
anvendt af Viking til håndbold, hovedtennis og andre små øvelser. Midt i 30’erne anlagde
Viking en 100 meter løbebane på den sydøstre langside af fodboldbanen. Gangstien til »Fredensborg« blev anvendt, når der skulle løbes længere distancer. Trods de meget primitive forhold har Vikings medlemmer fra den tid berettet om minder, der aldrig blev glemt.
KFUM (1905) havde fodboldbane vest for den nuværende campingplads og opførte klubhus
her i 1930. Dette klubhus blev »væk« under oprydning på Galløkken i 1946.
RB var første og sidste klub i Rønne, der fik egen fodboldbane – »Saga« banen i 1931. Klubhuset fra 1908 på Galløkken fulgte med til de nye og meget bedre faciliteter ved Askeløkke.
Dette baneanlæg blev solgt i 1956, da RB flyttede til Stadion Nord ved sammenlægning af
RB og B. 1910.
»Østergadebanen«: Aktiviteterne var hårde mod de sandede arealer på Galløkken, hvor der
også ofte kom »besøgende« ind over banerne fra stierne, når folk var på vej til og fra stranden. Området foran målene var store sandede huller. Entre var det meget vanskeligt at
opkræve på det offentlige areal.
Derfor søgte »Galløkke-klubberne« kommunen om et areal til afvikling af kampe. Ansøgningen medførte, at den legendariske »Østergadebane« kunne tages i brug i 1921 med placering
ved Morbærstien, Stengade og arealet ud mod Zahrtmannsvej.
Vikings ungdomsleder, lærer Møller-Hansen, var indvalgt i byrådet, hvor han gjorde sin
indflydelse gældende. Også overbetjent H. P. Reker var aktiv omkring etablering af banen og
var i mange år formand for banen.
Da »marken« var renoveret til en rimelig fodboldbane, indhegnet og en trætribune opført,
blev Østergadebanen indviet med musik og borgmestertale i 1927. Nu kunne der også tages
entre uden alt for mange gratister.
Ved fodboldkampe var der cykelparkering under opsyn mod betaling. Ingen vidste hvorfor
banen blev kaldt »Østergadebanen« da hovedindgang til banen var fra Åkirkebyvej, hvor den
nuværende cykelsti til Morbærstiens Børnehave fra Åkirkebyvej findes. På venstre side af denne adgangsvej, hvor børnehaven nu er placeret, havde Rønne Tennisklub baner og klubhus.
På højre side af adgangsvejen (Morbærstien) fremme ved Stengade, fandtes Kielbergs Teglværk
(nu Råd og Dåd,) og adgangsvejen, der også var adgangsvej til teglværket, førte dengang helt
frem til nuværende politigård og Paradisvej, hvorfra der således også var adgang til »Østergadebanen« og teglværket.
Viking søgte i 1930’erne uden held at købe areal til træningsbaner af teglværket og efterfølgende et areal ejet af etablissementet »Lundens Minde« ved den nuværende Sagavej. Disse
forhandlinger har formodentlig også medvirket til den efterfølgende kommunale etablering af
Stadion Nord, da byplanen for området var under forberedelse.
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Vikings klubhus på Galløkken i 1910. På stedet hvor klubhuset lå dengang, placeres i forbindelse
med IK Vikings 100 års jubilæum en mindesten.

Kofoedsvej, Gymnastikopvisninger blev
gennemført på »Turisthotellet Phønix«,
det senere »Borgen«, Borgergade 19-27.

NYE TIDER
PÅ STADION NORD 1947
Den 1. maj 1937 fremsendte dyrlæge Knud
Ahlstrand på vegne af Stadionudvalget
bestående af klubberne: RB, Rønne Tennisklub, Rønne Rideklub, KFUM, B. 1910,
Rønne Idrætsforening og IK. Viking en
ansøgning om etablering at et stadion ved
Torneværksvej. Ansøgningen indeholdt ansøgning om anlæg af opvisningsbane (fodbold, atletik), fodboldbaner, tennisbaner,
ride- og travbane, samt bygning til badminton, restaurationslokale, køkken, toilet mv.
Hele »herligheden« var anslået til at koste
158.000 kr., inkl. køb af jord for 45.700 kr.
Af kommunens protokol for 1937 fremgår: »Grundejerne har givet tilbud. Priserne findes for høje. Viking og B. 1910 beder
om bedre forhold end på Galløkken og på
»Østergadebanen«. Byrådet svarer: Først

8

IK Vikings første klubhus på Rønne Stadion
Nord. Bemærk der er adgang til brusebad, ude i
friluft. Personerne er øverst fra venstre: Else
Hultgren, Else Larsen og Thora Møller. Foran
fra venstre: Grethe Rømer og Kirsten Kofod.
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efter ny byplan. Borgmester Niels Nielsen:
Klubberne må stå mere sammen.«
Så der blev ikke noget nyt stadion ud af
Stadionudvalgets ansøgning i 1937.
I 1941, under 2. verdenskrig med stor
arbejdsløshed, havde klubberne imidlertid
fundet en udvej. Arbejdet kunne udføres
iflg. Lov om »Beskæftigelse af arbejdsløse«.
Byrådet besluttede nu (1942) at anlægge
3 fodboldbaner, 2 håndboldbaner, opvisningsbane til fodbold og atletik. Pris
161.000 kr., heraf 105.000 kr. i arbejdsløn.
Det »nye stadion« – Stadion Nord – var en
realitet og blev indviet 29. juni 1947. Rigtig
gode baner i forhold til bakkerne på Galløkken.
Senere blev området udbygget med flere
fodboldbaner og håndboldbaner som vi
kender det i dag. Håndboldbanerne blev
delvis nedlagt efter indvielse af Rønne
Idrætshal 24. januar 1967, da håndbold,
gymnastik mv. fik betydelig bedre vilkår. På
arealet hvor Rønne Idrætshal blev bygget
bag den gamle trætribune fra Østergadebanen, fandtes et par håndboldbaner, hvor

det første lysanlæg (mindre lysmaster med
begrænset lys) til fodboldspillernes vintertræning blev etableret.
Vikings første klubhus i 1947 på det nye
stadion bestod af 2 små træskure med en
bruser under »åben himmel«, selvfølgelig
ikke holdbart med placering i 3. div. i
1948-1950.
Klubbens første klubhus på stadion blev
bygget i 1951-1952 ved frivillig arbejdskraft
og indviet 15. november 1952. Næste etape
den nordlige tilbygning (det gule palæ)
med rum til rekvisitter og kontor blev indviet 25. november 1965, og inden årsskiftet
1969-1970, var der bygget samlingsstue/cafeteria. Sidste etape, tilbygning mod syd
med 3 omklædningsrum, dommerrum og
toiletter blev indviet 7. september 1985.
Viking har i 2007 3 klubhuse i området
på Stadion Nord. Viking atletik købte i
1998 af Vikings Hovedafdeling, KFUM’s i
1947 opførte nye klubhus og indrettede
mødelokale og kontorfaciliteter.
Da der i 2005 blev indviet petanquebaner
på Stadion Nord ved friarealet ved Svøm-

Luftfoto af det nuværende Stadion Rønne Nord.
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DIF’S ÆRESTEGN

Klubhusets sidste tilbygning (1985)

DIF’s første ærestegn på Bornholm blev tildelt i 1939. Følgende af Vikings medlemmer har modtaget dette tegn efter indstilling af deres union/forbund.
1939 H. P. Reker (BBU)
1965 Finn Holm Sørensen (DIF)
1983 Richard Ole Olsen (BAF/BVI)
1995 Preben Mortensen (BAF)
2002 Bent Nielsen (BBU)
2003 Leif Nielsen (BHF)

DA JERNBANE, BIL
OG »VIKING« KOM TIL BORNHOLM

Atletik klubhus (1998).

Petanque klubhus (2005).

mehallen, havde Viking Petanque, den nye
afdeling fra 1999 under gymnastikafdelingen, allerede ved frivillig arbejdskraft bygget et klubhus til den nye idrætsgren.
Seneste store renovering og udvidelse af
Stadion Nord blev foretaget i perioden
1983-1996.
Hvad faciliteter angår, så var den gamle
Rønne Kommune meget venlig stemt over
for idrætten i Rønne, da der først kom hul
på bylden i 1942.
Fremsynede politikere kunne se idrættens kvaliteter.

10

Dengang, for lidt over 100 år siden, da den
første jernbane (Nexø-banen) blev taget i
brug år 1900, dengang den første bil kom
til øen i 1905 i form af en 6 personers rutebil mellem Rønne og Hasle (der skulle
skubbes op ad bakkerne), og flere amtsrådsmedlemmer ønskede at forbyde bilkørsel om natten, dengang var det, man første
gang tænkte på Idrætsklubben Viking – i
1906.
Ifølge Bornholms Tidende blev den første privatbil i 1906 kaldt et livsfarligt hvæsende uhyre, der var skyld i, at en hest løb
løbsk og en kvindelig passager besvimede
og lå bevidstløs i flere timer.
Aviser blev skrevet med gotiske bogstaver
(gamle snørklede bogstaver). Kvinder og
tyende (tjenestefolk) fik valgret til kommunevalg i 1908 og valgret til folketing i 1915.
Under disse forhold kom idrætten til
øen, og de første tanker og forslag om
oprettelse af Viking blev fremsat. Et Samfund og forhold vi i dag meget dårligt kan
fatte. Mange familier var børnerige og levede under meget trange kår. Trods det havde ungdommen mod på livet, var nysgerrige med hensyn til, hvad det der med idræt
nu var for noget.
Dengang i 1907 var forholdene meget
anderledes end i dag – 100 år senere.
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IK Vikings område bliver ofte besøgt i dagtimerne af børnehaver og fritidsordninger, hvor legeredskaber bliver flittigt brugt.

DE FØRSTE IDRÆTSKLUBBER I
RØNNE
Idrætten i Danmark fik sit gennembrud i
1880-90’erne. Noget senere på Bornholm
hvor Rønne Boldklub (RB) blev stiftet i
1897 som »det finere« borgerskabs klub
primært med cricket på programmet. RB
spillede den første (private) fodboldkamp
på Bornholm i 1903 mod seminarister fra
Nexø.
Rønne KFUM (kristelig forening) blev
stiftet i 1898 – de første år med fægtning
og gymnastik på programmet – fra 1905
også fodbold. Legendariske personligheder som Knud Willy Johansen og Aksel
Mogensen var ungdomsmedlemmer i
KFUM, før de i ca. 1930 som store drenge
blev indmeldt i Viking.
Den 27. april 1906 blev Idrætsklubben
Stjernen stiftet. Stjernen var en afholdsforening, der i sin korte levetid kun havde fodbold på programmet. Stjernen havde 3
hold i 1907 og klubben blev endelig opløst

den 23. marts 1911. Årsagen var, at klubben
manglede spillere, fordi de unge medlemmer var underlagt klubbens love med tvunget tilhørsforhold til afholdsforeningen og
de dermed strenge alkoholrestriktioner.
Denne opløsning skulle vise sig at blive vigtig for Viking. En del medlemmer fra Stjernen, heraf 3 senere æresmedlemmer – H.
P. Reker (formand for Stjernen og BBU i
1907), Christian Kruse (formand) og H. P.
Holm (kustode, poet og fotograf) – blev
ved nedlæggelse af Stjernen medlemmer af
Viking. Senere formand i Viking, Theodor
Mortensen havde også været bestyrelsesmedlem i »Stjernen«. Allerede inden Stjernens opløsning deltog flere at Stjernens
medlemmer i Vikings aktiviteter.
Udbrydere fra KFUM dannede år 1910
Boldklubben B. 1910. En arbejderklub, der
midlertidigt indstillede sin virksomhed i
1915 bl.a. på grund af 1. verdenskrig. Også
da B. 1910 indstillede aktiviteterne, fik
Viking flere senere betydningsfulde med-
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lemmer, bl.a. fædre og onkler til Vikings
senere formænd og æresmedlemmer Aksel
Mogensen og Frank Mortensen. Vikings
æresmedlem Jens Peter Pedersen, ungdomsleder og sekretær, kom også fra B.
1910. I 1921 blev B.1910 igen vækket til
live. I 1956 fusionerede B. 1910 med RB til
Rønne Idrætsklub (RIK), vor naboklub i
dag på Rønne Stadion Nord.
I 1933 blev Arbejdernes Boldklub (AB)
stiftet og levede nogle få år med træning
på trekanten, hvor jernbanen delte sig ved
Nordre Trinbræt (nu Stadion Nord) og
efterfølgende med træning på Galløkken.
Knudsker IF’s aktiviteter i 1930- og
40’erne ebbede efterhånden også ud i konkurrence med de store Rønneklubber.
Klubben blev genstartet i 1963, og fik stor
succes efter fusionen af RB og B. 1910 i
1956, samt KFUM’s samtidige ophør som
idrætsforening. Der var igen (behov for?)
tre store klubber i Rønne.
Historisk set har der således altid været
mindst tre store klubber i Rønne, der i
starten primært havde fodbold på programmet – senere også andre idrætsgrene.
Tre Store idrætsklubber, som vi i 2007 kender som Knudsker IF, RIK og Viking.
Den primære årsag til, at der i de første
100 år blev stiftet 6-7 idrætsklubber i Rønne, var de dengang eksisterende samfundsskel og interessegrupper. Som eksempel
kan nævnes kristelige- og faglige skel.
Efterfølgende har der været 3-4 klubber i
Rønne, primært på grund af antal indbyggere i Rønne i forhold til det begrænsede
antal indbyggere på Bornholm og dermed
mulighed for konkurrence.

VIKING – 4. KLUB I RØNNE 1907
Stiftelsen af Sportsklubben Viking fredag,
den 3. maj 1907 havde baggrund i Socialdemokratisk Ungdomsforening – SU –
(DSU) og også baggrund i de beskrevne
samfundsforhold i Rønne og de større byer
i Danmark for 100 år siden – altså baggrund i de store skel, der for 100 års siden
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var i samfundet. Idrætsklubberne blev stiftet med baggrund i interesseområder i
afholdsforeninger, kristelige foreninger,
det finere borgerskabs klubber og arbejderklubber.
De første tanker om stiftelsen af Viking
blev fremsat af de purunge arbejdere ved
et medlemsmøde i Socialdemokratisk Ungdomsforening (SU) den 9. juni 1906. Bestyrelsen viste ikke stor interesse for de
unges forslag, men nedsatte dog et alt for
stort udvalg på 10 mand, der skulle løse
opgaven.
Ved medlemsmødet 27. oktober samme
år blev der spurgt til resultatet. Formanden
for udvalget journalist Winblad mente
ikke, det var noget der angik foreningen
og kunne ikke huske, at han var blevet
valgt til formand for udvalget, og han nedlagde sit mandat.
Igen ved medlemsmøder den 29. november og igen 7. december blev sagen drøftet
– igen uden resultat. Kommunens lokaler
var optaget, Statsskolens sal (gymnastik)
kunne man ikke få tilladelse til at låne (af
det dengang »finere borgerskab«? red.).
Af Vikings jubilæumsskrift 1932 fremgår:
»I det hele taget har man fornemmelsen
af, at bestyrelsen (SU) står rådvild, hjælpeløs og vist i virkeligheden er ret ligeglad
med den opgave at få startet den ønskede
idrætsklub«.
Sagen hvilede nu til 20. april 1907, hvor
drejer Adolf Møller stillede forslag om
dannelse af en boldklub inden for foreningen (SU), – »da der var trang til en sådan«.
Der blev nu nedsat et denne gang arbejdsdygtigt udvalg på 5 mand. Resultat af dette
udvalgs arbejde blev, at en del af SU’s medlemmer afholdt et møde den 3. maj 1907,
hvor klubben blev stiftet og fik navnet:
Sportsklubben »Viking« – selv om fodbold
var eneste idræt ved stiftelsen.
Bestyrelsen blev: Drejer Adolf Møller
(formand), murer Thorvald Mortensen
(næstformand), gartner Frederik Nielsen,
bøssemager Holger Grønberg og bager H.
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Kofoed. (Bemærk: Ingen kasserer).
»Grundlaget for indmeldelse er, at man
skal være medlem af Socialdemokratisk
Ungdomsforening«. Formand Adolf Møller var en lille ikke særlig stor mand, men
ivrig og havde kraftige meninger. Han var
en stædig og vedholdende mand, der havde væsentlig andel i stiftelsen af Viking.
(jubilæumsskrift 1932).
Generalforsamling 10. maj 1907 i SU:
Viking havde fremsendt andragende om
10 kr. til en fodbold. Efter lange diskussioner bevilligedes beløbet. Man har stadig
indtryk af, at der i SU stadig ses med skepsis på idrætsforeningen (Viking).
En vanskelig fødsel må man sige – vanskelighederne skulle vise sig at fortsætte.
Vikings tilhørsforhold til SU blev drøftet
på møde 27. november 1909 og igen 11.
december samme år. Ved sidstnævnte
møde næsten en hel aften. Vikings med-

lemmer hævder, at de stadig står under foreningen (SU), hvorimod foreningens formand gør gældende, at Viking var stiftet af
medlemmerne inden for foreningen men
ikke på bestyrelsens forslag.
Ved et nyt møde i SU den 1. oktober
1910, tager Vikings bestyrelse sagen i egen
hånd og anmoder om at få slettet §10 i
vedtægterne – Vikings tilhørsforhold til
SU. »Viking mener, at klubben arbejder
bedst, når den er upolitisk«. Anmodningen
blev imødekommet.
Ønsket om løsrivelse skal nok også ses i
lyset af, at klubben »Stjernen« på samme
tidspunkt havde store problemer og var
ved at gå i opløsning som følge af, at »Stjernens« vedtægter gav medlemmerne pligt
til at være medlem af en afholdsforening.
Efter 31/2 år var Viking således frigjort
for sin tilknytning til Socialdemokratisk
Ungdomsforening. De første oplysninger

Den på generalforsamling i jubilæumsåret valgte HB-bestyrelse. Fra venstre: Finn Henriksen, sekretær, Cæsar Funch Jensen, formand, Ole Hansen, kasserer og Kent Mortensen, næstformand.
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fra Vikings egen protokol stammer derfor
fra en generalforsamling onsdag den 12.
april 1911.
I klubbens første år havde Viking ikke synderlig succes på det sportslige område. Fra
og med løsrivelsen i 1911 gik det fremad
ikke mindst ved den saltvandsindsprøjtning,
Viking fik ved nye medlemmer, hvoraf flere
senere i Viking blev stærke og markante
ledere, der kom fra »Stjernen« og snart
efter i 1915 fra B. 1910. Det var en medvirkende årsag til den rivende udvikling,
Idrætsklubben Viking efterfølgende fik.
Den stædighed, der skulle til ved stiftelse, løsrivelse og tilgang af nye medlemmer,
og ikke mindst tilgang af rigtig gode ledere, samt det kammeratskab, der opstod
som følge af de primitive forhold på Galløkken, samt dårlige økonomisk forhold,
blev grundlaget for de traditioner og det
sammenhold, der gjorde det muligt for
Idrætsklubben Viking at overleve – uden
ophør af aktiviteter – i 100 år.
Mange, mange ledere, trænere, og instruktører har gennem 100 år udført et
meget stort arbejde for klubben. En indsats
vi kan være stolte af, og her i år 2007 kan
takke rigtig mange kvinder og mænd for.
Idrætsklubben Viking blev efter en vanskelig fødsel Bornholms førende idrætsklub.
En kulturinstitution i Rønne og på Bornholm gennem 100 år.

HOVEDBESTYRELSE
Hovedbestyrelsen i IK Viking Rønne består
af fire personer valgt på hovedafdelingens
generalforsamling samt afdelingernes formænd og kasserere.
De fire valgte er i jubilæumsåret:
Formand Cæsar Funch Jensen
Næstformand Kent Mortensen
Kasserer Ole Hansen
Sekretær Finn Henriksen

Klip, Bornholms Avis 4. maj 1907.
Idrætsklubben »Viking« stiftedes i Aftes
på et Møde i socialdemokratisk Ungdomsforening. På Mødet indmeldtes ca. 40
Medlemmer i den nye Forening, der
straks vil tage fat på Fodboldspil.
Red.: En lignende begivenhed ville i dag formentlig få mere omtale i sporstpressen.

HOVEDFORMÆND I 100 ÅR
Adolf Møller (…-1929)
Formand 1907 - 1910
Død, Australien 1929
Axel Ipsen (… - …)
Formand 1910 - få måneder.
Ønskede tilknytning til SU
Theodor Mortensen (1886 - 1941)
Formand 1910 - 1917.
Æresmedlem 5. maj 1932.
Hans Bjørklund (1888 - 1962)
Formand 1917 - 1918.
Æresmedlem 5. maj 1932.
Richard Holm (1898 - 1960)
Formand 1918 -1919 & 1933 - 1938.
Æresmedlem 15. november 1952.
Christian Kruse (1887 - 1955)
Formand 1919 - 1929.
Æresmedlem 5. maj 1932.
Thor Jørgensen (1897 - 1969)
Formand 1929 - 1931 & 1938 - 1948.
Æresmedlem 4. maj 1957.
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Heinrich Peter Reker (1877 - 1945)
Formand 1931 - 1932.
Æresmedlem 6. maj 1923.
Niels Mortensen (1899 - 1990)
Formand 1932 - 1933
Aksel Mogensen (1916 - 1983)
Formand 1948 - 1966.
Æresmedlem 6. maj 1967.
Frank Mortensen (1926 - 1999)
Formand 1966 - 1972
Æresmedlem 3. maj 1992.
Tonny Jensen, født 1936.
Formand 1972 - 1978 & 1996 - 2002
Æresmedlem 3. maj 2002.
Ole Madsen, født 1933.
Fungerende formand 1978 - 1993
for den kollektiv ledelse.
Æresmedlem 3. maj 1997.
Kjeld Mortensen, født 1939 - død 2006.
Formand 1993 - 1996 & 2003 - 2006
Æresmedlem 3. maj 1997.
Cæsar Funch Jensen, født 1951
Fungerende formand 2006
Formand 2007
Æresmedlem 3. maj 1997

SPORTS- OG LEDERPRISER
I 1967 udnævnte Bornholms Tidende for
første gang den mest eftertragtede sportspris på Bornholm, Årets Sportspris. Fra
1970 har Bornholms Tidende også udnævnt Årets Lederpris. Tildelingen foretages af et udvalg bestående af repræsentanter fra Bornholms Tidende, DIF Bornholm
og DGI Bornholm. Følgende personer og
hold fra IK. Viking har modtaget Sportspris og lederpris.

ÅRETS SPORTSPRIS
1968: Bent Nielsen, fodbolddommer
1969: Carl Ilsøe, gymnast
1971: Dorthe Sonne Hansen, gymnastik
1973: Jenny Yde, håndbold
1974: Niels J. Pedersen, fodbold
1978: Gerda Munch, atletik
1979: Charlotte Kaagh, atletik
1982: Charly Lassen, atletik
1984: Lisbeth Juul Hansen, atletik
1986: Vikings 3. divisionshold, fodbold
1987: Claus Clausen, atletik
1989: Benthe Holm, atletik
1996: Maiken Petersen, trampolin
1997: Frank Pedersen, EM triathlon
2000: Torben Juul Nielsen, atletik
2001: Lotte Thiesen, atletik
2004: Anna Holm Jørgensen, atletik
Årets Lederpris
1977: Preben Mortensen, atletik
1994: Kjeld Mortensen, fodbold og HB.
2004: Johnny Andersen, håndbold
2005: Anny Busk, gymnastik, petanque
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IDRÆTSKLUBBEN VIKING
1907 – 1982
Viking indirekte med ved første BBU kamp
1907.
Søndag, den 5. Maj 1907 er en historisk
dag i bornholmsk fodbold. Her spilles
BBU’s første unionskamp (turneringskamp). RB slår »Stjernen« 6-0 på Galløkken. Således beskrev Bornholms Avis den
første kamp. (Referent var BBU’s første
formand H. P. Reker – der også var formand og målmand for »Stjernen« – en
travl herre – der senere blev formand i
Viking og klubbens første æresmedlem):
– I det ypperlige Vejr til Fodboldspil
begyndte BBU i søndags sine Turneringskampe, og Publikum havde ogsaa indfundet sig i rig Mængde og fulgte med
Opmærksomhed det ret livlige Spil, som de
raske, unge Mennesker udførte. RB vandt
med 6-0. RB viste godt Sammenspil, og lige
saa snart Bolden var givet ud, fik deres Center lagt Bolden lige for »Stjernen«s Maal,
og det var umuligt for Maalmanden at tage
den, hvorefter det første Maal var gjort
inden 2 Minutters Spil. RB fik yderligere 4
Maal i 1. Halvleg. I 2. Halvleg fik RB, hvad
»Stjernen« havde i 1., og hvilket generer
meget, Solen og Vinden imod, men naaede
dog at faa gjort Maal, hvorimod Stjernen«
intet fik. Et af Maalene skal særlig bemærkes; det var Svend Engel, der gjorde et flot
Maal oppe i venstre Hjørne.
Længere nede havde Reker et opråb til
spillerne:
– Om end det har bedret sig meget fra
de foregaaende Aar, vilde det være ønskeligt, om Spillerne fuldstændig vilde overlade Ordet til Dommeren og ikke bruge
Munden saa meget som nu.
Og at der var Interesse for kampene
viser følgende Passus:
Endvidere kan det henstilles til Publikum, at de, selvom deres Ivrighed for Spillet er meget stor, dog holder dem udenfor
Banens Sidelinjer, da det er ret generende
baade for Spillerne og Dommeren, da de
16

ikke kan se, om Bolden er i Spil eller ikke!
Redaktionen: Ved den første BBU kamp
deltog på »Stjernens« hold udover Reker
formodentlig flere og mindst 1 senere
Vikingspiller, senere formand og æresmedlem Christian Kruse.

VIKINGS FØRSTE TRÆNINGSDAG
Æresmedlem, formand, Hans Bjørklund
beretter i 1957: Første søndag efter stiftelsen af Viking (1907) var nær blevet en dramatisk oplevelse da vi ankom til Galløkken
med den af SU skænkede bold. Vi var en
snes unge mennesker der havde købt 4 stk.
riveskafter og noget snor. I en kort pause i
spillet kom 4 store stærke mænd og meddelte at vi havde lagt vor bane på tværs af
deres, at de havde øvrighedens tilladelse
og vi derfor skulle fjerne vore riveskafter.
Trods lille af vækst opløftede vor formand
Adolf Møller da med meget høj røst:
»Pâlana ble’r stånes, sålænge vi e’ på Galløkkan«. Og så fo’r hele sværmen igen efter
bolden og der blev »puffad – skringkad –
jamrad«. Så primitivt startede Viking, men
vi holdt sammen og mødtes ved skovbrynet
der var vort omklædningsrum, enten det
var sol eller regn.
En anden begivenhed i 1907, hvor Viking var indirekte deltager med mindst 2
af Vikings senere æresmedlemmer, var da
Christian Kruse og H. P. Reker deltog på
Bornholms første udvalgte fodboldhold.
RB og Stjernen afviklede den 17. juli i
samarbejde den første Københavnerkamp
mod B.93. med lige mange spillere fra hver
klub. Kampen på Galløkken blev tabt med
19-0. Ca. 400 tilskuere overværede kampen, der gav begge klubber et klækkeligt
underskud på hver 85,00 kr. Entre var
ellers sat til kr. 0,50 for voksne og kr. 0,25
for børn (28 og 14 kr. i nutidskroner).
Sidst på formiddagen blev de fine gæster,
med flere landsholdsspillere, kørt til Stampen Badehotel i hestevogn, den eneste
mulighed for transport i 1907. Her blev
gæsterne flot beværtet med frokost, og beså
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derefter den nye »lånte« BBU-bane før
eftermiddagens kamp kl. 16 på Galløkken.
Stampen Badehotel lå på højre side af
vejen næsten fremme ved den gamle (første) administrationsbygning i lufthavnen.
Når frokosten blev indtaget der, var årsagen, at BBU ved formand Reker havde fået
et areal ved Stampen Badehotel stillet til
rådighed af ejeren til unionskampe (turneringskampe). Klubberne ønskede at spille
turneringskampe på neutral bane. Nok første »sponsoraftale« på Bornholm? – Noget
for noget!

1908: Viking bliver (iflg. BBU) tilmeldt
BBU og deltager første gang i turneringen
uden særlig succes. Af Boldklubben »Stjernens« protokol fremgår dog, at Stjernen 2.
mødte Viking 2. i en unionskamp (altså turneringskamp) på banen i Stampen allerede
den 8. september 1907. Viking tabte 0-7.
Viking 1. spiller på udebane mod »GOON« fra Nexø og taber 11-0.
1911: 12. April, valg af formand (kampvalg), Theodor Mortensen og Chr. Kruse.
Valgt blev Theodor Mortensen, en iderig,
livlig, igangsættende formand der kunne
skaffe økonomiske midler.
Formand Mortensen havde nogle prøver
på trøjer med hjem fra København og ved
medlemsmøde 30. april bliver det besluttet
at Vikings trøjer skulle være blå med hvid
krave. Fra ca. 1920 blev det ændret til hvid
trøje og sorte benklæder. I en kort overgangsperiode viser fotos dog også en stribet trøje (farve uvis).
Gymnastik nævnes første gang i protokollen, søndag den 21. maj: »En stor vellykket fest i Lundens Minde med gymnastikopvisning og koncert. Det var en stor dag
for Viking fordi vi tjente masser af penge«.
Efter ringe fodboldresultater i de første
år, begynder Viking i 1913 at kunne måle
sig med de førende klubber RB og Nexø.
Første kamp mod udenøs hold, en opvisningskamp på Galløkken den 4. juni,

Viking - Frem Kbh. blev dog tabt 0-13,
overskud ved kampen 14 kr. og nogle øre.
Bestyrelsen ekskluderer første medlem
på grund af restance.
Ved generalforsamlingen den 24. okt.
blev det under »eventuelt« besluttet, at
klubben skulle stemme for at klubberne
skulle melde sig ud af Danmarks Boldspil
Union (formodentlig ved møde i BBU).
Søndag 18. nov. blev der afviklet »underholdning« for klubbens medlemmer og
damer (115) med kaffebord, oplæsning,
koncert, stepning af formand Mortensen
og dans. Vellykket fest.

1912: Ved generalforsamling den 1. februar fremsættes første forslag om klubhus på
Galløkken. Under eventuelt blev det
besluttet, det kunne man åbenbart dengang, at Vikings medlemmer ikke kunne
stå som medlem i en anden klub i Rønne.
Søndag den 21. januar Maskerade med
besøg af 500 mennesker – overskud 100 kr.
Gymnastikopvisning afholdes på Turisthotellet, nu Borgergade 19-27. Præmier:
kuffert, rejseetui, brevpresser, skrive sæt,
stok og penge bog.
Den 13. februar besluttes det ved et medlemsmøde at arrangere flyveopvisning.
Opvisningen finder sted pinsedag og gav et
overskud kr. 13,17. Aftalen gik på at flyveren hr. Severinsen skulle holde sig i luften i
mindst 3 minutter. Det lykkedes ikke så
Viking blev fri for at betale kr. 1.000 for
opvisningen til Severinsen. En klog formand Theodor Mortensen, havde sikret sig
en god aftale og vidner ved borgmester,
byfoged og politimester.
Den 12. december beslutter bestyrelsen
at skrive efter en sæk boksehandsker, da
der var en del der tilsyneladende ville lære
at bokse.
Den 25. december offentlig fest i Turisthotellet med 400 mennesker. Underholdning med boksning, sangafdeling, formanden steppede og sang et par sange og
efterfølgende bal. Overskud 135 kr.
17
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1913: Bestyrelsesmøde den 3. januar: »Der
var en del damer der ville med i »Viking«
for at dyrke gymnastik. Der blev aftalt at
hvis de selv kunne få mindst 15 damer, og
at disse ville gå med til opvisning ville vi stille os villige derfor, men hvis ikke da at forkaste det, da der ellers var for store udgifter
og vanskeligheder derved«. Damerne deltog i opvisning den 16. marts.
Med 16 deltagerere blev der den 10.
januar påbegyndt boksetræning. Denne
idrætsgren fik ikke sit gennembrud i
Viking trods gentagne forsøg.
Ved RBs højdespringskonkurrence i Møllegades Gymnastikhus, (Frimurerlogen,
Marie Kofoedsvej) den 5. februar mellem
B. 1910, RB og Viking, vinder Viking med
558 point. Ca. 300 tilskuere.
Viking medstifter af Bornholms Atletikforbund. I årene umiddelbart efter, var en
del medlemmer aktive med atletik, senere
gik aktiviteten i stå flere gange.
Et 8 km landevejsløb 27. juli med 600 tilskuere ved 1 km stenen på Søndre Alle,
blev vundet af Otto Mogensen (B. 10. senere Viking). nr. 2 blev Andreas Kofoed, en
høj flot fyr og meget stærk fodboldspiller
der flyttede til Sverige. Atletik stævne Galløkken?
Den 10. april blev det besluttet, efter et
tilbud på 1.675 kr., at bygge Vikings første
klubhus – »Pavillonen« på Galløkken. Dette klubhus der blev indviet allerede den 1.
juni fik meget stor betydning for Vikings
fremtid. Ved indvielsen spillede Viking
opvisningskamp mod Frem, Kbh. og tabte
»kun« 1-0. Herefter marcherede man til
Turisthotellet med musik og efterfølgende
fest.
En dygtig og meget aktiv formand Theodor Mortensen, forhandlede med datidens
bedste klub KB om en kamp og fik denne
berammet til den 29. juni. Viking tabte
kampen med 7-0 (6-0). Entre: Voksne 35
øre, børn 20 øre. Flere kendte landsholdsspillere var med på KB’s hold, bl.a. Ejner
Middelboe, der spillede harmonika før
18

kampen på gaderne i Rønne samt ved
besøg på Villa Nova.

1914: Den 29. marts deltager Andreas Kofoed som første bornholmer »over vandet« i
terrænløb i Dyrehaven. I løbet deltog landets 34 bedste løbere Andreas blev nr. 20.
5. juni spillede Viking privatkamp mod
»Velo« i København og tabte 3-2. Efter
kampen så spillerne (første gang?) landskamp i »Parken«. Danmark vandt 3-0 over
Englands amatører. »Der blev spillet i et
forbløffende hurtigt tempo« (også dengang, iflg. protokollen).
I stævnet ved indvielse af Idrætshuset på
Østerbro i København den 7. juni, repræsenterer H. P. Reker Bornholm. Reker opnåede et meget flot resultat som nr. 2.
1915: Fodboldturneringen 1914-15 blev
Vikings fodboldmæssige gennembrud,
efter at Nexø og især RB havde vundet den
bedste seniorrække siden 1907. Viking
vandt for første gang den bedste række i
efteråret 1915 og de efterfølgende 11 år i
træk frem til 1926.
1916: Klubbens første eksisterende medlemsliste og opgørelse pr. 1. april: 107
seniormedlemmer og 16 juniormedlemmer. Seniorkontingent kr. 0,30 pr. måned,
indmeldelse kr. 0,25. Juniorkontingent kr.
0,10 pr. måned, indmeldelse kr. 0,15. Betydelige restancer især for seniormedlemmer.
1917: Møde den 22. maj mellem BBU, RB
og Viking i RB’s klubhus på Galløkken vedrørende den afgørende slutkamp om
mesterskabet og »Skjoldet« på Galløkken
mellem RB og Viking. Aftalen og lodtrækning om opkridtning, afspærring, entre,
nedramning af pæle mv. blev indgået.
Entre blev aftalt til 0,25 kr. for voksne og
0,15 kr. for børn.
Den afgørende kamp om mesterskab, og
3. aktie i »Skjoldet«, hvor begge havde vundet 2 gange, blev spillet 2. pinsedag med
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350 betalende tilskuere (nok 500-600 i alt).
Der blev spillet godt og hårdt fra begge
sider men ikke råt.
Viking vandt kampen med 3-0, efter 2-0
ved pausen og 1 mål annulleret for offside.

1921: Fodboldholdet debuterer i udenøs
turnering, da holdet i DBU’s landsturnering (datidens divisionsfodbold) taber første runde med 2-3 til Helsingør.
Østergade banen tages i brug den 2.
august. Det betyder bedre baneforhold og
bedre mulighed for opkrævning af entre.
Viking taber fodboldkamp på Østergadebanen mod B. 1903 med 0-7. B. 1903 havde flere kendte landsholdsspillere på holdet, Carl »Skomager« Hansen, Ernst Nilsson og Vilhelm Jørgensen.
1922: Ved den årlige gymnastikopvisning
deltager der også damer og drenge. Atletik
genoptages da der den 30. juni afholdes
atletikstævne på Galløkken, Viking opnår
pæne resultater.
1924: Første kvinde, gymnast fru Johanne
Olsen, blev ved generalforsamlingen den 31.
april valgt til bestyrelsen. Vel nok et fremskridt på de tider? Ca. 100 medlemmer deltog i generalforsamlingen der blev afsluttet
med »en lille svingom«.
En privatperson udsætter »Phønix Pokal«. Fodboldholdene fra B. 1910, RB og
Viking spiller om pokalen, der efter kun 3
år vindes af Viking i 1926.
1925: Håndbold optages på programmet
for kvinder i et enkelt år, svømmeaktiviteter for kvinder, junior og senior mænd.
1926: Halvårlig generalforsamling i april:
Klubben har nu 350 medlemmer, heraf var
ca. 150 mødt til generalforsamling. Formand Christian Kruse ville nødigt genvælges. Der blev opstillet hele tre kandidater
og Kruse blev valgt. Regnskabsbalance
3.952 kr. – overskud 370 kr.

Fodboldholdet opnår i landsturneringen
1-1 mod Skovshoved, men taber 2-1 efter
forlænget spilletid: Holdet: Vilhelm Reker,
H. P. Hansen (Peter Pyt), Svend Pedersen,
Harald Mortensen, Knud Hansen, Kaj
Hågensen, Carl Hågensen, Knud Christiansen, Villy Mortensen.
BBU udsætter en pokal til cupturneringen. Efter 5 sejre i træk vindes pokal til
ejendom i 1931.

1927: Viking har »fine gæster« i form af
meget dygtige gymnaster fra København
med opvisning i salen på hotel »Phønix«,
det senere hotel Borgen, i dag Borgergade
17-29.
Træningsforholdene ønskes bedret – der
etableres en banefond på 1000 kr. (overskud fra basar).
Der er foretaget forbedring af Østergadebanen med nyt græs mv., banen indvies
17. juli af borgmester Nielsen, musik, fodbold mv.
1930: Som den første træner udenfor klubbens rammer, herser tidligere landsholdsspiller Ivar Lykke KB, med fodboldspillerne i 3 uger i sommerferien. Senere fulgt af
andre kendte trænere, i 1933 Sofus »Krølben« Nielsen, Frem Kbh. (10 landskampsmål 1908 mod Frankrig) og i 1934 trænede
Poul Sørensen AB med spillerne.
1931: Viking afholder brydestævne 6. april.
1932: Jubilæumsskrift: Viking har arbejdet
alsidigt med fodbold og gymnastik som primære idrætsgrene. Tidligere gymnastikledere i klubben nævnes: snedker Georg
Mortensen, lærer Vinten, oversergent
Anhøj, portør Christian Kruse, mejerist
Frahm, lærer Petersen og overbetjent H. P.
Reker.
Nyt tiltag for at igangsætte håndbold.
1933: Viking forhandler med Rønne Teglværk, hvor Råd og Dåd på Zahrtmannsvej
19
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H.P.Reker, Vikings formand 1931 - 1932, var ikke alene en foregangsmand på Bornholm inden for
fodbold. Her ses H.P.Reker ca. 1917 som leder af et hold unge gymnaster.

nu ligger, om jord til bane i nærheden af
Østergadebanen. Da dette ikke lykkedes
blev der forhandlet med etablisamentet
»Lundens Minde« om jord til privat bane.

returnerede til Rønne søndag eftermiddag
kl. 14. Knud Willys mål var nået – at slå en
rekord på 24 timer sat ugen forinden af 2
andre unge mænd.

1934: Kvinderne spiller den 20. august den
første håndboldkamp på Østergadebanen
og vinder over KFUM med 12-2. Interessen
for håndbold ebbede igen ud i slutningen
af 30’erne.

1937: Ved et atletikstævne på Galløkken
benyttes den nye primitive 100 meter bane
for første gang. Knud Willy Johansen vinder Fredensborgløbet. På initiativ af overbetjent Reker var 100 m banen på Galløkken etableret.

1935: Rønneklubberne går i samarbejde
om gymnastik, men allerede året efter
opgiver man dette på grund af for ringe tilslutning. Viking genoptog atter gymnastik
på programmet.
En lørdag i november gik den 16 årige
gartnerlærling Knud Willy Johansen Bornholm rundt på 19 timer. Startede fra Rønne under politikontrol lørdag aften kl. 19,
20

1938: Atletikstævne på Galløkken med 400
tilskuere.
1940: Ved ihærdig indsats fik Charly Lassen, snart efter med hjælp af Ragnhild
Christiansen og Erik Madsen, igen sat gang
i håndboldspillet i Viking med træning på
Galløkken.
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1942: Efter flere møder med klubberne i
Rønne, beslutter Rønne byråd i maj måned, at påbegynde etablering af et nyt stadion (Stadion Nord). Allerede 1. maj 1937
havde klubberne fremsendt forslag med
tegninger, beskrivelse og økonomiske overslag til etablering et nyt kommunalt stadion. Nu blev arbejdet igangsat som beskæftigelsesarbejde under 2. verdenskrig.
Viking tilmelder første håndboldhold til
turneringen.
1943: En meget energisk gymnastikleder,
Erik Madsen træder til. Og sammen med
nogle hjælpere får Erik sat gang i Viking
gymnastik der i årene efter får et meget
stort opsving.
1944: Viking tilslutter sig Dansk Gymnastikforbund. Det gav stor udvikling i årene
fremover.
Viking afviklede for første gang klubmesterskaber i atletik. Flere gode resultater,
36 medlemmer erhvervede idrætsmærket.
1945: Bornholms Atletikforbund genstiftes
den 14. januar med Finn Holm Sørensen,
Viking som formand. Den 8. april skulle
Viking have gymnastikopvisning. Alle sale
på hotellerne var imidlertid beslaglagt af
den tyske besættelsesmagt. Gymnasterne
tog til Åkirkeby og deltog i ÅIF’s gymnastikopvisning.
Den 8. juni spillede et udvalgt frihedskæmperhold fodboldkamp mod russerne.
Viking dannede stammen med følgende
spillere: Erling Mortensen, Theodor
»Theobald« Pedersen, Knud Sonne, Villy
Pedersen, Roland Wilhelmsen og Johannes
Schou (senere borgmester).
1946: Bornholms Håndboldforbund stiftes. Vikings mænd vinder den bedste herrerække med bl.a. Johannes Schou og
Knud »Rø« Hansen på holdet.
1947: Den 29. juli indvies det nye stadion i

Rønne – Stadion Nord – med flot og meget varmt vejr.

1948: Erik Madsen første klubmester i
gymnastik. Vinder 3 år i træk og dermed
pokalen til ejendom. Viking deltager nu og
efterfølgende år i Sjællandsmesterskaberne i gymnastik.
Vikings bedste fodboldhold kvalificerer
sig til 3. div. Holdet vinder 3 kvalifikationskampe. Den sidste og afgørende kamp på
neutral bane i Roskilde vindes med 3-2
over B. 1921.
1949: Mesterskabs konkurrence i enkeltmandsgymnastik den 6. februar. Reserveret
plads kr. 2.00. Andre siddepladser kr. 1,50
og ståplads kr. 1,00. Nr. 1 Erik Madsen.
Efter konkurrencen spiller Bornholmerdrengene til bal. Baltegn damer kr. 1,50 og
herrer kr. 2,00.
Divisionsholdet i fodbold skriver idrætshistorie den 23. oktober, da holdet som
første hold på Bornholm benytter fly til
transport til kampen i Vejen.
Divisionsholdet opnår en overraskende
flot 6. plads i 3. div., og rangerer dermed
som nr. 26 i Danmark.
1950: De første målnet til håndboldmål
anskaffes af stadion.
I perioden 1950 til 1955 er der store diskussioner i Viking, med flere generalforsamlinger også ekstraordinære om en sammenslutning af RB, B. 1910 og Viking.
Pressen bakkede kraftigt op omkring en
sammenslutning. Viking beslutter i 1955
ikke at deltage. RIK blev stiftet i 1956 af RB
og B. 1910.
Håndboldspillerne får adgang til gymnastiksalen på Almegårds Kaserne. Turneringskampe dog først som forsøgsturnering fra 1954.
1951: Den tidligere etablerede banefond
var nu vokset til 13.000 kr. Fra den 1. maj
og 3 år frem, tegnes der byggeaktier til nyt
21
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klubhus à kr. 10,00 pr. aktie. Medlemmer
der havde forladt øen 30-40 år tidligere
købte aktier. Den 21. oktober blev det frivillige arbejdet med etablering af Vikings
klubhus på Stadion Nord påbegyndt. Byggeudvalg: Richard Holm (formand), Kai
Larsen (kasserer), Axel Mogensen, Karl
Hansen og Hans P. Reker.
Efter 3 sæsoner blandt landets 30 bedste
hold må divisionsholdet trods en god
sæson forlade 3. div.

1952: Vikings nye klubhus på Stadion
Nord blev indviet 15. november, pris
33.000 kr. Vurdering 70.000 kr. Et kæmpemæssigt frivilligt arbejde var udført.
Anny (Christiansen) Busk bliver kvindelig klubmester i gymnastik for tredje gang i
træk og vinder den udsatte pokal.
Viking fik sin første danske mester, da
Knud Willy Johansen blev dansk mester i
25 km. kapgang.
1953: Den dygtige gymnastikleder Erik
Madsen stopper delvis som gymnastikleder.
Det betyder stagnation og delvis tilbagegang i aktiviteterne. Klubberne etablerer
»fællesgymnastikken i Rønne« der ikke
blev nogen succes.

mod København. Kampen er udtagelseskamp til skolelandsholdet der var forløber
til DBU’s senere ungdomslandshold.

1957: Arvid Mogensen overrasker alt og
alle ved BM i bordtennis ved som juniorspiller, at spille sig frem til finalen i seniorrækken, hvor Arvid møder Nexø veteranen
Knud Stilling og kun taber knebent.
Sven Andersen og Arvid Mogensen vinder doublen for juniorer.
Charles Mortensen stifter den 14. februar Vikings Old Boys Støtteafdeling, primært for at støtte fodboldungdom til og
med junior. Navnet senere ændret til Støtteafdelingen, med formål at støtte alle
Vikings ungdomsafdelinger.
1958: Arvid Mogensen bliver Bornholmsmester i Bordtennis. Bent Nielsen og Niels
P. Hansen bliver doubbelmestre. Mesterrækken i bordtennis vindes af Viking med
et hold bestående af Arvid Mogensen,
Niels P. Hansen og Bent Nielsen. Gode
bordtennis resultater i følgende år også
mod udenøs hold og spillere. Bent Nielsen
(senere BBU formand) var en meget energisk formand for Vikings bordtennisafdeling i disse gode år.

1954: Det besluttes ved generalforsamlingen den 13. januar at optage bordtennis
som sportsgren. Viking tilmeldes BTU og
deltager i turneringen med 6 hold.
BHF indfører som et forsøg den første
indendørsturnering i håndbold i Almegårds Kassernes gymnastiksal. Vikings kvinder såvel som herrer vinder den bedste
række.
Knud Willy Johansen på landsholdet i
kapgang og slår den tyske verdensmester.

1960: Carl Ilsøe debuterer på gymnastiklandsholdet (junior).

1955: Sven Andersen bliver bornholmsmester i bordtennis i drengesingle.
Juniorfodboldspiller Kjeld Mortensen
udtages 15. oktober som første bornholmske ungdomsspiller til provinsens hold

1961: Carl Ilsøe debuterer på gymnastiklandsholdet (senior). Carl deltog i alt 22
gange på landsholdet Ved opvisning på
hotel »Borgen« vises der for første gang
kvindelig redskabsgymnastik.

22

1959: I sommeren 1959 besluttes det at forlade »fælles gymnastikken i Rønne« og igen
at dyrke gymnastik indenfor klubbens egne
rammer. Med 16 årige Carl Ilsøe som ildsjæl, senere med stor støtte af Arne Jørgensen, det gav dette stor fremgang. Gymnastikafdelingen har med mange gode ledere
efterfølgende været Vikings største afdeling.
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1962: Keld Nielsen dansk mester i drengegymnastik.
1964: Ny gymnastikformand Arne Jørgensen der forblev på posten indtil 1969.
1965: Efter flere års forgæves forsøg i 4.
division spiller Viking sig igen op i den
udvidede 3. div.
Den nordlige tilbygning til klubhuset
blev indviet 25. november. Pris kun 65.000
kr. på grund af frivilligt arbejde.
Keld Nielsen og Birger Skov debuterer
på gymnastiklandsholdet (junior). Keld
Nielsen dansk mester i juniorgymnastik.
Cæsar Funch Jensen Sjællandsmestrer i
drengegymnastik (1965, 1966 og 1967).
1966: Et begivenhedsrigt år: Efter 15 års
fravær vender Vikings bedste fodboldhold
tilbage i 3. division og opnår en flot 4.
plads i 3. div. øst. Vikings hold 2. spiller
samtidig i danmarksserien.
Birger Skov debuterer på gymnastiklandsholdet (senior). Carl Ilsøe vinder
overraskende udtagelses konkurrence til
landsholdet. Debut i 1. div. i gymnastik
med følgende hold: Nils Pedersen, Fritz
Briand, Keld Nielsen, Peter Sjøstrøm, Birger Skov, og Carl Ilsøe. Reserve Cæsar
Funch Jensen. Holdleder Erik Madsen.
Peter Sjøstrøm debuterer på landsholdet i
gymnastik (junior).
Majbrit Nantsen Vikings første sjællandsmester i kvindelig idrætsgymnastik.
Lene Mogensen (datter af Axel Mogensen) blev tredobbelt bornholmsmester i
bordtennis ved at vinde damesingle, damedouble og mixdouble sammen med sin
bror Arvid Mogensen. Sammenlægningsplaner mellem RIK’s og Vikings håndboldafdelinger. Vikings bestyrelse positiv RIK’s
bestyrelse derimod negative, efterfølgende
udtrådte de af RIK og dannede Rønne
Håndboldklub.
Legendariske Axel Mogensen afgår som
formand for Viking efter 18 år på posten ,

den længste periode i klubbens historie.
Ingen i nyere tid har som Axel præget
klubben som aktiv, træner og formand.

1967: Rønne Idrætshal indviet den 24.
januar.
Viking afvikler Danmarksmesterskab i
enkeltmandsgymnastik som anerkendelse
for godt arbejde.
Cæsar Funch Jensen dansk mester i
drengegymnastik.
Vikings førstehold i fodbold med ledsagere flyver til Italien på en ferie- og træningstur.
På ny går pressen, Bornholms Tidende,
den 20. juni ind i debatten om sammenslutning og foreslår RIK (formand, Poul
Andersen) og Viking (formand, Frank
Mortensen) at drøfte en sammenlægning
af klubberne RIK og Viking.
BBU spiller sig frem til finalen i unionsturneringen og taber 7-1 i »Parken«, efter
at have besejret FBU hjemme med 1 – og
SBU på udebane med 4-2. Følgende 6 spillere repræsenterede Viking: Ole Ipsen,
Bjarne Nielsen, Keld Skov, Arvid Mogensen, Sven Andersen og Ole Kofoed.
1968: Vikings love ændres 26. februar således at hver idrætsgren i klubben skal føre
eget regnskab, vælge egen bestyrelse samt
afholde selvstændig generalforsamling.
3. divisionsholdet tildeles DBU’s Fairplay«-pokal« som mest fair spillende 1-2-3.
divisionshold.
DBU forfremmer dommer Bent Nielsen
til landets bedste række – 1. division.
1969: Det nye cafeteria til klubhuset indvies. Byggeudgifter med inventar blev 65.000
kr. igen på grund af frivillig indsats.
3. divisionsholdet deltager for første
gang i en international turnering i Belgien
med 2 uafgjorte og en tabt kamp og en 2.
plads i turneringen.
Bent Nielsen forfremmes til FIFA-dommer.
23
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Ejner Knudsen spiller som første bornholmer sin håndboldkamp nr. 500 for sin
klub.

1970: Axel Mogensen bliver af kommunen
ansat som stadioninspektør på Rønne Stadion Nord og udtræder af Vikings fodboldbestyrelse og BBU’s bestyrelse.
Carl Ilsøe bliver valgt som ny gymnastikformand.
Atletiklederen Finn Holm Sørensen
stopper. Ole Olsen tager over som ny indpisker og får samlet en del aktive ledere
omkring sig og Viking Atletik blomstrer op
i årene efter.
Det var nu tilladt at spille med reklamer
på spilledragten i håndbold, hvilket gav
mange diskussioner. Tilsvarende overvejelser i fodboldafdelingens ungdomsafdeling.
To af Vikings håndboldspillere ønskede at
spille fodbold i RIK. Det forbød Vikings
love, når Viking havde fodbold på programmet. Store diskussioner i hovedbestyrelsen.
Fodboldholdet må igen forlade 3. div.
efter 5 år i rækken.
1971: 13 årige Dorte Sonne Hansen (gift
Juulsen) dansk juniormester i kvindelig
idrætsgymnastik. Dorte blev trods alderen,
som den yngste nogen sinde, også udtaget
til det danske kvindelandshold i idrætsgymnastik.
1972: BBU tager damefodbold med i turneringsprogrammet. Viking deltager med
1 damehold, 1 juniorhold og 2 pigehold.
Håndboldafdelingen diskuterer ved generalforsamling sammenlægning med RH.
Dansk Atletik Forbund bevilliger et lille
rejsetilskud til herrernes deltagelse i DAF’s
kvalifikations række. Pigerne kom ikke
med! Dertil var eller kunne der slet ikke
blive rejsepenge.
Første maraton løb vundet af Hans
Brendes RIK foran deltagerne fra Viking
Torben Bjørn, Søren Nielsen og Hasse
Jensen.
24

1973: Ca. 60 af Vikings medlemmer med
pårørende tager på ferietur til Rhodos
med direkte fly fra Rønne.
Viking får sin første landsholdsspiller i
fodbold, da Niels Jørn »Nalle« Pedersen
udtages til det danske ynglingelandshold.
1974: Med en sejr på 52-0 over Hasle sætter juniorholdet i fodbold bornholmsk –
måske dansk rekord?
Æresmedlem, alle drenges træner og
ven, legenden »Theobald« (Theodor Pedersen) dør den 22. august kun 55 år gammel.
Klubbens bedste fodboldhold må forlade
danmarksserien.
Gymnastik optager trampolinspring på
programmet.
1975: Ungdomsudvalget (fodbold) fremlægger et målsætningsprogram: »Målsætning – opdragelse – træning«. Dette giver
anledning til kraftige meningsudvekslinger
i hovedbestyrelsen.
Viking håndbold og RH lægges sammen
til Viking/Rønne – en afdeling under IK.
Viking, formand Johnny Andersen. I landspokalturneringen vinder håndbolddamerne 7-6 over HG’s danske mestre.
1976: Håndbolddamerne rykker op i 2. div.
Herrerne automatisk oprykning til 3. div.
1977: Viking Atletik blev selvstændig afdeling i lighed med klubbens øvrige afdelinger.
Tre ynglingehåndboldspillere får karantæne på grund af dårlig opførsel. Et medlem (tilskuer) udelukkes fra entregivende
kampe for at have smidt en stinkbombe
under en divisionskamp.
1978: Ved hovedgeneralgeneralforsamling
den 8. februar afgår Tonny Jensen som formand og det besluttes som forsøgsordning,
at indføre en kollektiv ledelse bestående af
afdelingsformænd og forretningsudvalg.
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»Klubhusforvalter« Ole Madsen fungerer
som mødeleder (formand). Vedtægterne
tilrettes inden næste generalforsamling.
Ved DBUs repræsentantskabsmøde indføres »betalt fodbold«. Kun 10 af 111
repræsentanter stemmer imod. Tonny Jensen var eneste bornholmer af de 10.
Atletikpigerne deltager nu også i DAF’s
landsturnering.
Vikings første forældreforening (fodbold) stiftes 2. oktober.

Kaagh. Preben Mortensen deltager som
holdleder.
Mette Holm Hansen gennemfører et
maraton løb i Norge på en meget flot tid
på 2.54.08 tim.
75 årige Charly Lassen blev nordisk
mester i veteranklassen i cross-løb.

1982 – 2006: Perioden beskrives af de
enkelte afdelinger.

1979: Det i efteråret 1978 etablerede lysanlæg på opvisningsbanen på Stadion Nord
indvies den 17. april.
Hovedbestyrelsen godkender, at fodboldafdelingen ved en kampagne tegner passive medlemmer. Resultat 100 nye medlemmer.
Bedste fodboldhold op i danmarksserien
– en ny æra på vej.
Vikings atletikpiger vinder første danske
mesterskab (DAF) i cross-løb for seniorkvinder. Præstationen gentages i 1980 og
1981. Pigerne var: Mette Holm Hansen,
Karina Carlsen og Charlotte Kaagh.
Charlotte Kaagh udtages til croos-landsholdet og deltager i verdensmesterskaberne for landshold.
Atletikafdelingen udsender i december
første nr. af bladet »Mellem Os«.
Håndboldherrerne vinder bornholmske
mesterrække men »misser« oprykningskamp til 3. div. og spiller i næste sæson i
nyoprettet danmarksserie.
1980: Håndbolddamerne rykker ned i 3.
div. efter 5 år i 2. div.
Den ca. 55 år gamle tribune af træ på
Stadion Nord, flyttet fra Østergadebanen,
brænder.
Første nummer af »Fodbold Sprøjtan«
udkommer den 1. april. Sidste nr. udsendes 1. april 1990.
1981: Mette Holm Hansen nu også på
cross-landsholdet sammen med Charlotte
25
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DAGBOG FOR HOVEDAFDELING
1982 - 2007
1985: Generalforsamling 12/2: Det besluttes at udvide klubuset (tilbygning mod syd)
med 3 omklædningsrum, dommerrum og
toiletter.
4/6. Tømmerrejsning på ny tilbygning til
klubhuset.
7/9. Den nye tilbygning til klubhuset indvies. Viking Banko giver 50.000 kr. til byggefonden.
1987: Jubilæumsfest 2/5 (80 år). Nye æresmedlemmer: Carl Ilsøe, Anny Busk,
Johnny Andersen og Verner »Habby« Jensen.
1990: IK. Vikings første fælles medlemsblad »Vikingen« udkommer 1. april. Pressen skrev: »Øens flotteste medlemsblad«.
Bladet udsendes fortsat i 2007 sideløbende
med klubbens hjemmeside.
1992: Ved jubilæumsfesten 3/5 (85 år)
udnævnes 3 æresmedlemmer: Verner
Busk, Frank Mortensen og Ole Olsen. Verner »Habby« Jensen modtager DBU’s sølvnål.
1993:
Hovedgeneralforsamling
10/2:
Viking var på randen af økonomisk kollaps
på grund af nyt klubhusbyggeri, nedsatte
kommunale tilskud, samt manglende økonomisk styring. En konkurs truede forude.
- IK. Vikings »liv« var i fare -. Det blev derfor besluttet at driften af klubhuset, (cafeteriadrift, rengøring mv.) skulle overgå til
frivillig arbejdskraft.
30 - 40 Medlemmer tager over og melder
sig som frivillige. Initiativtager til redningsaktionen var tidligere kasserer Poul Dahl. I
denne situation viste Vikings medlemmer
virkelig ånd og »Vikinge-fight« og stolthed
over deres gamle klub.
Det blev også besluttet igen at indføre
begrebet hovedformand. Ny formand blev
26

Kjeld Mortensen der også var fodboldformand.
Efterfølgende blev der udformet og vedtaget nye vedtægter for hovedafdelingen,
samt nye ensartede afdelingsvedtægter.
Disse vedtægter medførte større selvstændighed for afdelingerne, men også større
ansvar sportsligt og økonomisk for alle
afdelinger. Vedtægterne bevirkede også, at
der blev økonomisk vandtætte skodder
mellem hovedafdeling og alle afdelinger.
Var der ikke taget hånd om denne prekære situation kunne IK. Viking i 2007 ikke
holde 100 års jubilæum med »rank ryg« og
uafbrudt virke i 100 år.
– Tak til de mange frivillige i klubhuset der
gennem årene har udført et kæmpe arbejde. Et arbejde der også har medført et
godt socialt samvær.
– Det er ikke muligt at nævne alle frivillige
hjælpere. To frivillige, Ole Svendsen som
klubhusforvalter og Bente Tolstrup som
koordinator for cafeteriet har udført et
stort og vigtigt arbejde.

1996: Generalforsamling 27/2: Tonny Jensen afløser Kjeld Mortensen som hovedformand.
25/8. Borgmester Arne Hansen og kulturudvalgsformand Birthe Janum indvier
opvisningsbanen på Stadion Nord med nyt
atletikanlæg, aflastningshal, tribune og ny
opvisningsbane - 14 år efter at fodboldafdelingerne i RIK og Viking i samarbejde i
1982/83 havde fremsendt en »behovsanalyse« til Rønne kommune og anmodet om
renovering af fodboldbaner mv. Næsten
alle fodboldbaner var nu renoveret, og nye
baner kommet til. Rønne Stadion Nord
fremstod som et af Danmarks bedste
idrætsanlæg. Kulturudvalgsformand Knud
Jeppesen havde været en god samarbejdspartner i renoveringsperioden.
1997: 90 Års jubilæum 3/5: Nye æresmedlemmer: Ole Madsen, Preben Mortensen,
Cæsar Funch Jensen og Kjeld Mortensen.
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2002: Ved 95 års jubilæum den 3. maj
udnævnes 3 nye æresmedlemmer - Tonny
Jensen, Keld Skov og Finn Carlsen.
2003: Generalforsamling 26/2: Tonny Jensen afgår som hovedformand som meddelt
ved seneste generalforsamling i 2002. Ny
hovedformand kan ikke findes.
3/6. Ekstraordinær generalforsamling:
Kjeld Mortensen vælges til ny hovedformand og bebuder prioritering af klubhus,
idrætsanlæg og 100 års jubilæum som vigtigste forestående opgaver.
September: Tonny Jensen udarbejder ny
hjemmeside for klubben og påtager sig
opgaven med vedligeholdelse og opdatering.
2004: Hovedbestyrelsen ansøger 11/2 i
samarbejde med Viking Gymnastik
(petanque) Regionskommunen om anlæggelse af nye petanquebaner ved Svømmehallen.
Da folketinget pr. 1/4 sætter betaling op
for udsendelse af medlemsblade vælger
Viking at udlevere medlemsbladet ved frivillig arbejdskraft. Igen viser medlemmerne vilje og »livskraft«.
Ny udgave af klubbens hjemmeside lanceres i august. Hjemmesiden sponseres af
Rådhuskiosken og Fannikke og Claus Byrndorff bliver webbmaster.
1/8. Viking har 30 års jubilæum for afvikling af det årlige loppemarked.
16/12. Pressen: Fritids og kultur imødekommer Vikings anmodning om petanquebaner i 2005.
2005: 6/4 Første generalforsamling i Bornholms Idrætsråd med valg af bestyrelse mv.
afholdes i Nexø.
7/4: Viking står for arrangement i Rønne
Idrætshal med entertainer Amin Jensen.
7/9: Viking Petanque indvier ved en reception deres nye klubhus og de nyanlagte
baner. Regionskommunen er repræsenteret ved formand for Fritids- og kulturudval-

get Bjarne Hartung Kirkegaard og stadioninspektør Per Clausen, der i en lille
improviseret dyst kastede de første kugler
ud på de nye baner.

2006: 4/3: Søren Nielsen, en højt respekteret idrætsmand og kasserer i hovedafdelingen, dør pludselig i en alder af 58 år. Æret
være Sørens minde.
16/6: Æresmedlem Kjeld Mortensen, IK
Vikings hovedformand og helt siden sin
ungdom en utroligt engageret leder i sin
klub findes i en alder af 67 år død i sit
hjem. Der opstår ved Kjelds pludselige død
et stort tomrum i klubben. Kjeld glædede
sig til og var allerede langt henne i planlægningen af IK Vikings 100 års jubilæum.
Æret være Kjelds minde.
17/6: På et hurtigt indkaldt HB-møde
accepterer næstformand, Cæsar Funch Jensen, at indtræde som fungerende formand,
indtil ordinær generalforsamling afholdes
i februar 2007.
2007: 23/2: På et møde i hovedbestyrelsen
er der tilsagn fra følgende bestyrelsesmedlemmer om at modtage genvalg for 1 år
ved den ordinære generalforsamling den
28. februar:
Cæsar Funch Jensen, Hovedformand,
Kent Mortensen, Næstformand
Ole Hansen, Kasserer
Finn Henriksen, Sekretær
Tilsagn om 1 år er begrundet i, at IK
Viking i indeværende år har sit 100 års
jubilæum og at det i denne anledning ville
være en næsten uoverkommelig opgave for
en ny bestyrelse at indtræde på nuværende
tidspunkt.
14/2: Støtteforeningen har 50 års jubilæum, foreningen blev stiftet den 14. februar
1957.
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ÆRESMEDLEMMER OG
IK VIKING RØNNES ÆRESNÅL
RETNINGSLINIER FOR UDNÆVNELSE AF ÆRESMEDLEMMER OG
TILDELING AF ÆRESNÅLE
Æresmedlemmer
IK. Viking Rønnes hovedbestyrelse kan
efter indstilling og grundig begrundelse
fra Vikings selvstændige afdelinger udnævne æresmedlemmer.
Udnævnelse af æresmedlemmer kan som
hovedregel foretages med baggrund i 25
års engageret arbejde for IK. Viking eller
en selvstændig afdeling i klubben.
Udnævnelsen foretages normalt hver 5
år ved klubbens jubilæer.
I helt særlige tilfælde kan udnævnelse
også foretages med baggrund i en kortere
periode end 25 år til medlemmer der har
udført helt ekstraordinær indsats der har
været af væsentlig betydning for IK. Viking
eller en af klubbens selvstændige afdelinger.
Æresnål
IK. Viking Rønnes hovedbestyrelse kan
efter indstilling og grundig begrundelse
fra Vikings selvstændige afdelinger tildele
IK Vikings Æresnål.
Æresnålen tildeles som hovedregel som
påskønnelse for mere end 10 års indsats
for IK. Viking eller en selvstændig afdeling.
Tildeling foretages normalt hver 5 år ved
klubbens jubilæer.
Æresnålen kan undtagelsesvis af hovedbestyrelsen tildels personer der har gjort
klubben landskendt eller på anden måde
udvist klubben en helt særlig interesse i en
væsentlig periode.
Vedtaget ved hovedgeneralforsamling
28. februar 2006.
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PÅ JUBILÆUMSDAGEN
D. 3. MAJ 2007
UDNÆVNES FØLGENDE
SOM ÆRESMEDLEM I IK VIKING
RØNNE EFTER INDSTILLINGER
FRA KLUBBENS AFDELINGER:
Hovedafdelingen:
Ole Peter Stange og Inge Skovgaard
Petersen
Atletikafdelingen:
Ole Hansen og Poul Sørensen
Gymnastikafdelingen: Helle Busk
Håndboldafdelingen: Vera Madsen
Fodboldafdelingen: Ole Svendsen,
Holger Olsen, Erling Nielsen, Kent Mortensen og Benny Hansen

FØLGENDE TILDELES IK VIKING
RØNNES ÆRESNÅL:
Hovedafdelingen: Finn Henriksen,
Preben Orbe.
Bowlingafdelingen: Karin Pihl.
Gymnastikafdelingen: Mimi Nilsson.
Atletikafdelingen: Helene Svendsen,
Jan Jensen, Klaus Garberg,
Mette Holm Hansen, Torben Juul
Nielsen, Erling Krogh Hansen.
Håndboldafdelingen: Annika Mikkelsen,
Bente Dam Hansen, Stig Wridt, Palle
Madsen, Tom Mikkelsen, Charlotte
Pelsen, Noomi Rasmussen, Else Jensen.
Fodboldafdelingen: Annelise Mortensen,
Karsten Steinlein, Anni Due, Steffen
Unger, Kim Håkansson, Laila Steinlein,
Lone Steen Hansen, Tanja Steinlein,
Thomas Jørgensen, Michael Madsen,
Ken Steinlein, Leo Rasmussen.
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Æresmedlemmer foran klubhuset juni 2006.
Bagerst fra venstre: Ole Madsen, Keld Skov, Verner Jensen, Preben Mortensen, Cæsar Funch Jensen,
Tonny Jensen, Carl Ilsøe. Foran fra venstre: Johnny Andersen, Verner Busk, Anny Busk, Kjeld Mortensen, Thora Møller, Finn Carlsen.

UDNÆVNTE ÆRESMEDLEMMER
Henirich Peter Reker (1877-1945)
udnævnt 6. maj 1923.
Hans Nicolai Bjørklund (1988-1962)
udnævnt 5. maj 1932.
Theodor Mortensen (1886-1941)
udnævnt 5. 1932.
Christian Kruse (1887-1955)
udnævnt 5. maj 1932.
Hans Peter Holm (1889-1959)
udnævnt 5. maj 1932.
Jens Peter Pedersen (1889-1971)
udnævnt 15. november 1952.
Richard Holm (1898-1970)
udnævnt 15. november 1952.
Thor Jørgensen (1897-1969)
udnævnt 4. maj 1957.
Charly Lassen (1905-2002)
udnævnt 4. maj 1957.

Knud Christiansen (1901-1991)
udnævnt 4. maj 1957.
Ejner Hansen (1899-1984)
udnævnt 4. maj 1957.
Axel Mogensen (1916-1983)
udnævnt 6. maj 1967.
Charles Mortensen (1908-1986)
udnævnt 3. maj 1972.
Theodor Pedersen (»Theobald«) (19191974) udnævnt 3. maj 1972.
Preben Nielsen (1915-1993)
udnævnt 6. maj 1977.
Thora Møller, født 1932,
udnævnt 6. maj 1977.
Knud Nielsen (1920-1988)
udnævnt 8. maj 1982.
Henning Andersen (1920-2000)
udnævnt 8. maj 1982.
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Anny Busk, født 1934,
udnævnt 2. maj 1987.
Verner Jensen (»Happy«) født 1926,
udnævnt 2. maj 1987.
Carl Ilsøe, født 1942,
udnævnt 2. maj 1987.
Johnny Andersen, født 1941,
udnævnt 2. maj 1987.
Verner Busk født 1933,
udnævnt 3. maj 1992.
Ole Olsen (1928-1999)
udnævnt 3. maj 1992.
Frank Mortensen (1926-1999)
udnævnt 3. maj 1992.
Ole Madsen, født 1933,
udnævnt 3. maj 1997.
Kjeld Mortensen, født 1939-død 2006,
udnævnt 3. maj 1997.
Preben Mortensen, født 1939,
udnævnt 3. maj 1997.
Cæsar Funch Jensen, født 1951,
udnævnt 3. maj 1997.
Tonny Jensen, født 1936,
udnævnt 3. maj 2002.
Finn Carlsen, født 1938,
udnævnt 3. maj 2002.
Keld Skov, født 1938,
udnævnt 3. maj 2002.
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ÆRESNÅLE
IK. Vikings æresnål er indstiftet i 1982.
Æresnålen kan tildels medlemmer som
påskønnelse for mere end 10 års indsats.
Ærsnålen kan undtagelsesvis tildels personer, der har udvist Viking særlig interesse i
en væsentlig periode. Siden 1982 er æresnålen tildelt følgende:

1982
Ole Olsen
Ingelise Mortensen
Preben Mortensen
Folmer Dahl
Frank Mortensen
Verner »Habby« Jensen
Benny Brandt
Verner Busk
Kjeld Mortensen
Richart Lind
Tonny Jensen
Keld Skov
Arne Jørgensen
Anny Busk
Cæsar Funch Jensen
Addy Ilsøe
Carl Ilsøe
Dorit Dahl
Ole Madsen
Johannes Schou
Ejner Knudsen

1987
Verner Nielsen
Benny Hansen
Freddy Stormly
Erling Nielsen
Bent Nielsen
Poul Dahl
Finn Carlsen
Mary Andersen
Inger Jensen
Inge Skovgaard Pedersen
Bitthe Hansen

1992
Ole Stange
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Keld Tolstrup
Bent Sonne Hansen
Grethe Carlsen
Vera Madsen
Velhelm Reker
Finn Pelsen
Anne Grethe Pelsen
Lone Landin
Ole Svendsen
Johnny Nielsen
John E. Hansen
Holger Olsen
Kent Mortensen
Mogens Kongsløv
John Jensen
Arne Dahl Andersen
Svend Aage Olsen
Henning Vesterdahl
Bent Andersen
Henning Munch Jensen
Carl Saksaa
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Jan Ole Pedersen
Michael Blom
Leif Svendsen
Arvid Mogensen
Jørn Ole Poulsen
Niels P. Sørensen

2002
Marit Paldan
Claus Haakansson
Wolmer Kofoed
Jacob Schiøtt
Jørn Ole Sonne
Ole Ipsen
Inge Pedersen
Johnny Gravsen
Svend Aa. Due
Bente Tolstrup
Jette Funch Jensen
Tina Andersen
Mogens Ipsen
Claus Byrndorff

1997
Ole Hansen
Poul Sørensen
Rolf Mortensen
Palle Densam
Birgit Holm Nielsen
Birthe Larsen
Keld Smidt Jensen
Tove Hansen
Annette Bjødstrup
Lene Busk
Helle Busk
Berit Larsen
Henrik Svendsen
Kirsten Ager
Karen Olsen
Inga Jensen
Hanne Jensen
Osvald Jensen
Inge Olsen
Edvard Christensen
Henning Olsen
Jette Stange
Knud Willy Johansen
Knud Sonne
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KLUBBLAD OG HJEMMESIDE
Det nuværende klubblads første udgave, i
daglig tale omtalt som »Vikingen«, udkom
den 1. april 1990 og udkommer i jubilæumsåret med årgang 18. »Vikingen« afløste
»Fodbold-Sprøjtan«, der havde været
udsendt i en længere årrække.
Bent Andersen var de første år redaktør
af »Vikingen«, han blev senere afløst af
Kjeld Mortensen og Ole Stange tiltrådte
som ansvarshavende redaktør i foråret
2003.
Edb har også for klubbladet betydet, at
det manuelle arbejde ved skrivemaskinen
er historie. Stort set alle artikler, digitale
fotos med mere modtages via mail, men
stadig er redaktøren lidt journalist og fotograf.
Bladet afleveres elektronisk til Burgundia Tryk, hvor en af trykkeriets medarbejdere foretager opsætningen og efter redaktørens korrekturlæsning og godkendelse
går klubbladet i trykken. Der hersker et
forbilledligt samarbejde mellem Burgundia Tryk og klubbens redaktør.
Efter bortfald af tilskud til udsendelse,
stiller en flok frivillige deres fritid til rådighed for klubben og forestår omdelingen i
Rønne. De frivillige er rekrutteret blandt
»den gamle garde«, de samme senior-medlemmer vi finder som Lopper, Støtter og
medarbejdere i klubhus og cafeteria. Den
frivillige omdeling kan ikke påskønnes
nok, havde den ikke fundet sted var det
nok tvivlsomt om klubbladet fortsat kunne
udkomme.
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Ole Stange

Claus Byrndorff

HJEMMESIDEN
Selvfølgelig måtte IK Viking Rønne ved
årtusindskiftet også på Internettet og have
en hjemmeside. De første år med Dan
Gudbergsen som webmaster, han blev i en
overgangsperiode i september 2003 afløst
af Tonny Jensen der også konstruerede en
ny opsætning.
Rådhuskiosken i samarbejde med Fannikke konstruerede og sponserede fra
august 2004 IK Vikings nye hjemmeside
med adressen: WWW. IK-VIKING. DK og
hjemmesiden fik fra samme dato Claus
Byrndorff som webmaster.
Hjemmesiden er opbygget således, at
alle afdelinger selv kan opdatere med
nyheder m.m. ligesom klubbladet også kan
hentes.
Samtlige klubbens ledende medarbejdere har mulighed for en mailadresse tilknyttet hjemmesiden.
Ole Stange

