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Borrefylkingen
Borre Vikinglag
Midgard Venneforening
Midgardsblot Vikinglag
Farmann Båtlag
Oseberg Båtlag
Oseberg Tekstilgruppe
Oseberg Vikinglag
Tunsberg Historiske Bueskyttere
Hoðnuholt Vikinglag ANDEBU
Båtlaget Gaia
Kaupangprosjektet
Nesjarspelet HELGEROA
Vestmar Vikinglag LANGESUND
Guvihaug Vikinglag AKKERHAUGEN
Eldengaard NOTODDEN
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Hold deg oppdatert på www.vivt.no og facebook.com/VikingeriVestfold/

VikingeR
i Vestfold & telemark
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Vikinger i Vestfold
og Telemark (ViVT)
er en paraplyorganisasjon
for frivillige lag og foreninger
i Vestfold og Telemark
som driver med vikingrelaterte aktiviteter.
ViVT er politisk og relgiøst
uavhengig.

www.vivt.no

Vikinger i Vestfold og Telemark skal:
• Jobbe for økt samarbeid mellom medlemsforeningene
• Jobbe for kompetanseheving innenfor organisasjonsarbeid og foreningsdrift
• Legge til rette for at det kan dannes interessegrupper
på tvers av medlemsforeningene
• Legge til rette for felles kursvirksomhet
for medlemsforeningene
• Legge til rette for en felles organisert
formidlingsvirksomhet rettet mot turisme og næringsliv
• Legge til rette for felles prosjekter knyttet til kunnskapsinnhenting eller formidling av temaer fra vikingtid
• Være lobbyistorganisasjon overfor kommune, fylke, region
og stat i saker av felles interesse
• Foreningen kan drive forretningsmessig virksomhet knyttet
til formidlings- og kursvirksomhet.

Velkommen til

ViVT mottar midler
fra Vestfold og Telemark
Fylkeskommune
som benyttes til kurs
og kompetanseheving,
lager og annet som er
til felles beste
for vikinglagene
i fylket.

Vikingfylket
Vestfold og Telemark.
Fylket med flest
skipsgraver, gravhauger,
de eldste vikingbyene
og flest vikinger.

www.vivt.no
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Våre
Medlemmer

Vestfold og Telemark
bugner av vikinger,
vikingattraksjoner
og vikingaktiviteter.

For å delta
på kursene
må man være
registrert
og betalende
medlem i et
av våre
medlemslag.

bor det en

VikingAkAdemiet

medlemmer

Viking i deg?

Vikinger i Vestfold og Telemark satser stort på utdanning
av fylkets vikinger slik at vi kan bli gode håndverkere,
gode formidlere og ellers kvalitetssikre alle våre vikingaktiviteter. Vi kaller det Vikingakademiet.

Det er morsomt, utfordrende og lærerikt
å være viking. I lys av den norrøne
tidsepoken kan man leve, lære og tilegne
seg ny kunnskap ved å være med i et vikinglag.

Frivillige lag og foreninger som er registrert
i Vestfold og Telemark, og har hovedtyngden
av medlemsmassen der, samt driver med
aktiviteter knyttet til vikingtid og vikingtidsformidling kan søke om medlemskap.

I løpet av året arrangeres det kurs for medlemmene av
lagene slik at disse kan utdanne andre senere. Vi etterstreber å lage kurs som er kvalitetssikret og etter ønsker
fra våre medlemmer. Det er også fritt opp til medlemmene om å søke om igangsettelse av egne kurs og
prosjektmidler utformet etter ViVT og fylkeskommunens
retningslinjer. Se nettsiden for linker og skjemaer.

Det arrangeres markeder, kurs og vi lærer av hverandre.
Gode vennskap skapes ofte over felles interesse,
så kanskje du er en av dem som ønsker å lære mer
og bidra i et slikt fellesskap? Da må du henvende deg
til et av våre vikinglag!

Alle vikinglagene tilbyr sine ting og du
kan ﬁnne ditt nærmeste vikinglag på
www.vivt.no
og på våre Facebook-sider
www.facebook.com/VikingeriVestfold/

Vi ønsker
nye og gamle
medlemmer
varmt
velkommen!

Her er noen av kursene som er blitt eller skal gjennomføres:
• Vikingsmed,
begynner og viderekommen
• Vikingmøbelkurs
• Historiefortelling
• Guidekurs

•
•
•
•
•
•

Sikkerhet i vikingskip/-båt
Tekstilkurs
Broderikurs
Vikingmatkurs
Brikkevevskurs
Kurs i grindbygg

Følgende krav stilles til søkerforeningene:
• Foreningen må være åpen for alle, men det kan
forekomme medlemstak eller opptakskrav
• Foreningen må ha en formålsparagraf
som fremhever kunnskapsøkning og formidling
av aktiviteter, teoretisk kunnskap, praktisk
kunnskap og ferdigheter knyttet til temaer
fra yngre jernalder (vikingtid)
• Foreningen må være ideell og uten politisk
eller religiøs tilknytning
• Foreningen bør være registrert
i Frivillighetsregisteret
Styret godkjenner nye medlemmer.

