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v i k i n g b l a d e t
Organ for Turn- og Idrettsforeningen Viking - Nr. 2 desember 2016- 99. årgang

Tren for 
kr.329,- 
pr.mnd.

TRENINGSSENTER, 
CROSSFIT BJØRGVIN, 

PT & FYSIOTERAPI 
- ALT UNDER ET TAK, 

VELKOMMEN INN!

Tren gratis 
hele januar!

Gratis
Helsesjekk 

s.10

Timer i sal

Fysioterapi

Crossfitsenter

s.10
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ZUMBA

CROSSFIT

TABATA

SPINNING

FIGUR

PILATES & YOGA

FOAM CORE

STEPSTYRKE

STYRKE M/STANG

Hvilke type medlemsskap passer for deg?Le
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ll 
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Leder i TIF Viking ønsker nye 
og gamle Vikingmedlemmer 
et aktivt og godt nytt år. Vi 
treffes i Vikinghallen.

FLEXISTYRKE

MEDLEMSSKAP MED 
BINDING - 329,- PR MND.

Velger du å melde deg inn på vårt 
treningssenter for ett år vil du få 
den beste medlemsprisen. Du har 
da tilgang til alle aktiviteter på vårt 
treningssenter syv dager i uken. Det 
er også mulig å tegne avtalegiro. Da 
betaler du de to første månedene (kr. 
658,-) den dagen du melder deg inn. 
Les mer om vårt brede aktivitetstilbud 
under kolonnen medlemskap med 
binding.

MEDLEMSSKAP UTEN 
BINDING - 369,- PR MND.
Vi tilbyr også medlemskap uten 
binding. Medlemskapet forutsetter 
tegning av avtalegiro og du betaler for 
de to første månedene ved innmelding. 
Etter dette er det opp til deg når du vil 
avslutte medlemskapet. På senteret 
får du tilgang til alle aktiviteter syv 
dager i uken. Hos oss kan du trene 
i apparatsal, frivektsal, spinningsal 
eller velge blant over 50 saltimer 
i uken. Apparatsalen er utstyrt 
med tredemøller, romaskiner, 
sykler, stepmaskiner og slynger.

SENIORMEDLEMSSKAP 
- 1690,- FOR 6 MND
Vi har eget halvtårsmedlemskap 
for dem som er over 60 år eller 
ufør. Medlemskapet gir tilgang 
til alle våre aktiviteter frem til 
kl. 14.00. Tren med apparater, 
frivekter eller bli med på våre 
gruppetrening. Seniortimene i 
Vikinghallen er meget populære. 
Tren sammen med andre i et 
hyggelig og avslappet miljø!

STUDENTTILBUD 
- 1250,- PR SEMESTER
Vi har et av byens rimeligste 
studenttilbud. Tren så mye du vil 
på vårt ordinære treningssenter 
for 1770,- pr 6 mnd. eller 1250,- 
pr semester.

Husk studentbevis! Egne priser 
gjelder på Crossfitsenteret.

UNG VIKING MED BINDING
- 199,- PR MND

Vi har også treningssenter for barn og 
unge. Bli med på Breaking, Taekwondo, 
Dans og Crossfit. Du velger selv om du 
vil delta på et av kursene, eller om du vil 
tegne fullt medlemskap og bli med på 
alle våre aktiviteter.

Pris: 1200,- pr kurs (ett semester) og 
1500,- pr 6 måneder. Du kan også 
inngå avtalegiro og bli trukket 199,- pr 
mnd (første to måneder betales ved 
innmelding).

CROSSFIT MED BINDING 
- 599,- PR MND
Medlemsskap på crossfitavdelingen vår 
inkluderer trening på hele huset, også 
vårt ordinære treningssenter.

Priser: 599,- pr mnd med binding og 
699,- pr mnd uten binding.
Student: 499,- pr mnd med binding og 
599,- pr mnd uten binding.

Timeplan m.m. finner du på s. 10-11
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Hele familien Holte; 
Mette, Klaus, Emil og 

minstemann trener alle 
sammen i Vikinghallen.
Vi ønsket å finne ut litt 
mer om hvorfor de alle 

har endt opp her. Tre av 
dem trener sammen på 

CrossFit senteret.

Hele familien på 
trening i Vikinghallen

Mette - Trener hos CrossFit 
Bjørgvin i Vikinghallen. Hun trente 
tidligere på treningssenteret hvor 
hun deltok på saltimer.

Klaus - Trener hos CrossFit 
Bjørgvin i Vikinghallen.

Emil - går på skole i 8.klasse, spiller 
fotball og trener hos CrossFit 
Bjørgvin i Vikinghallen.

Bror - går på skole i 2.klasse 
og driver med Taekwondo 
Vikinghallen. Han har også 
store planer om å begynne med 
breakdance.

Hvorfor har dere valgt Vikinghallen 
som hele familiens treningssenter?

«Det er svært praktisk for oss da vi 
bor like ved hallen. Så nærheten til 
senteret gjør dette lettvint for oss. En 
viktig faktor for at vi fortsetter år etter 
år er miljøet på CrossFit Bjørgvin. Et 
ujålete miljø med en god blanding av 
mennesker. Her finner vi unge og mer 
voksne som oss selv, men alle er like 
hyggelig og vi blir fort kjent med nye 
folk. Instruktørene er dyktige og vi 
føler vi har fått et stort utbytte av å gå 
på CrossFit timene. I tillegg finner vi et 
bredt tilbud til våre barn, så for oss er 
dette helt perfekt.»

Hvor lenge har dere trent her i 
vikinghallen?

«Mette har vært i Vikinghallen i over 
10 år. I perioder var hun det vi kan 
kalle for et støttemedlem, som ikke 
benyttet fasilitetene særlig mye, men 
de siste par årene har hun fått blod på 
tann og trener CrossFit 3-5 ganger i 
uken. Klaus og guttene har nå vært 
her i rundt 2 år.»

Vil dere karakterisere dere selv som 
supermann/-kvinne eller mer som 
den vanlige ’mannen i gata’?

«Vi ser på oss selv som et vanlig par 
men vi prioriterer trening fremfor en 
del andre ting, noe vi mener flere 
burde gjøre.»

Hva mener dere er de største 
forskjellene på å trene på et vanlig 
senter og et CrossFit senter?

«Her får vi et bra og proft opplegg hver 
dag som har gitt oss gode resultater, 
og instruktørene er å finne her stort 
sett hele tiden. Det er et mye tettere 
samhold her og miljøet føles mer 
intimt. Vi føler oss hjemme.»

Hvilke faktorer er det som gjør at 
dere har blitt så hektet på CrossFit 
trening?

«Vi føler mestring og fremgang hele 
tiden.» Klaus har spilt fotball hele livet 
sitt og ikke trent så mye styrke. Før 
han begynte i Vikinghallen var han litt 
negativ til å trene innendørs da han 
alltid har vært vant til å trene fotball 
utendørs.
Nå har pipa fått en annen lyd og Klaus 
er helt hektet. Han sier at han aldri 
har vært så gjennomtrent som nå, i en 
alder av 44 år. «Dette funker virkelig» 
sier han med glød i øynene.
Klaus har trent seg sterkere, spesielt i 
overkroppen, men han forteller at han 
fremdeles løper like raskt opp Stoltzen 
og er godt fornøyd med det.

Mange sier at CrossFit ser så tøft 
og skummelt ut, og mange tenker at 
dette vil de aldri klare å være med 
på. Har dere noe gang tenkt eller 
følt det slik? 

De kjenner seg igjen i dette. «Vi tenkte 
litt det samme før vi startet med dette. 
Men dette er ikke skummelt, men at 
det er viktig at hver person starter på 
sitt nivå og tar et steg i trappen om 
gangen. Vi syns det er kjempegøy, 
noen ganger jobber vi oss gjennom 
trening i par eller lag, mens andre 
ganger sliter oss gjennom økten 
alene.»

Hva syns dere om trener-teamet 
og treningsopplegget dere møter 
når dere går på CrossFit timene?

«Vi gru-gleder oss nesten hver gang 
vi skal på trening, siden vi ikke vet 
helt vi skal gjennom på dagens økt. 
Trenerne er flinke til å ha et variert 
opplegg, det er en god blanding 
av styrke og utholdenhetstrening. 
Vi trener også utendørs på 
sommerhalvåret dersom været 
tillater det. Vi vet med andre ord 
ikke helt hva vi går til når vi skal på 

trening men dette gir oss litt spenning 
i hverdagen»

Har dere blitt bedre i CrossFit i 
løpet av de siste årene? Har dere 
blitt i bedre form?

Mette svarer at hun har blitt mye 
sterkere, selvtilliten har økt i takt med 
mestringen hun føler på trening. «Jeg 
føler meg bra og elsker den følelsen 
jeg har når jeg går hjem fra trening!»
De har lært mange nye øvelser som 
de aldri hadde blitt introdusert for 
dersom de ikke hadde startet på 
CrossFit. Klaus sier nok en gang 
«Dette CrossFit greiene funker!»

Når dere er på reiser, oppsøker dere 
CrossFit sentre? 

«Klaus jobber i TV2 og reiser ofte til 
Oslo med jobben. Da besøker han et 
lokalt CrossFit senter og blir med på 
deres opplegg.»
Når familien drar på ferie trener de 
ofte på stranden. Her utfører de utfall, 
tar knebøy og push-ups. Kanskje de 
til og med øver å gå på hendene. 
Klaus drar frem noen familiebilder fra 
stranda hvor hele familien står opp 
og ned, deres CrossFit trener Pål 
Bjørhusdal smiler fra øre til øre når 
bildene kommer frem på telefonen.

Til slutt, har dere noen visdomsord 
til andre som vurderer og prøve ut 
CrossFit trening i Vikinghallen?

«Ja, prioriter treningen, ta deg tid tid til 
det! Mange unnskylder seg med at de 
ikke har tid – alle har tid til det. Både 
vi og barna våre er aktive, så om vi 
klarer det gjør alle det! Det er litt tøft å 
komme i gang men så snart du har fått 
litt rutiner på ting flyter det bra.»
CrossFit er ikke skummelt, det er gøy! 
Gi det en sjanse! Kom i Vikinghallen 
og prøv! 

Synes du treningen din er kjedelig og 
rutinepreget, står du på stedet hvil? 
Trenger du råd og veiledning for å trene 
effektivt og riktig? Uansett utfordring vil våre 
dyktige personlige trenere kunne hjelpe deg. 
Vi har spurt noen av våre medlemmer hvorfor 
de benytter vårt PT tilbud:

«Det var viktig for meg å bygge opp formen etter 
en prolapsoperasjon. Hos PT Morten har jeg fått 
gode økter som har ført til framgang. Min PT har 
fulgt opp med råd og oppmuntring som har ført til 
at jeg i dag er 30 kg lettere og i mye bedre form!»
Jan Isaksen, 73 år

«Å trene med PT Morten gjennom mitt første svangerskap gjorde at jeg faktisk 
fikk trent og at jeg kom raskere tilbake i form etter barseltiden. Jeg fortsatte å trene 
med Morten i etterkant og nå veileder han meg gjennom mitt andre svangerskap. 
For meg er han avgjørende for å få trent godt og riktig ila denne spesielle fasen».
Kristin, 36 år

«Det er særdeles inspirerende å ha en som står og heier på deg, en som får deg 
til å strekke deg litt lenger, en som ser til at man gjør øvelsene riktig og veileder 
deg for optimal effekt og for å unngå skader. En som gir individuell oppfølging og 
jubler like mye som deg hver gang du slår din egen rekord. For meg er det ikke 
bare en fysisk gevinst, det er også en mental time out, hvor jeg slipper å tenke, jeg 
bare gjør som PT-Morten sier».
Nina Bjørnstad, 41 år

«Min PT skaper trygghet, nærhet og tillit og 
inspirerer meg til å yte mitt beste for meg. 
Fremgangen diskuteres, og hver gang blir det 
lagt til nye, utfordrende øvelser. Det gir meg 
impulser til videre trening og øker muligheten 
til mer stødig å kunne ferdes i naturen i tiden 
som kommer».
Martha Eide, 76 år.

«Jeg har trent med PT en gang i uken i tre år. Det er min garanti for at treningen 
faktisk blir utført og for at det skjer på en riktig og effektiv måte. PT’en min tilfører 
kunnskap og motivasjon!»
Maj-Lis, 51 år.

Våre personlige trenere og instruktører hjelper deg i gang:

PT
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Kurs med fysioterapeut
Tone Lirhus, 44 år, fra Mathopen 
har lenge hatt problemer med 
rygg og nakke og har vært en av 
deltakerne på Trygg Rygg kurset 
i regi av TIF Viking Fysioterapi.

Hvordan fikk du informasjon om kurset?
Jeg ble anbefalt kurset via en arbeidskollega. Siden jeg har 
hatt problemer med rygg og nakke i lengre tid var jeg usikker 
på om dette var noe for meg. Jeg sendte derfor en mail til 
Kjerstin (fysioterapeut) for å høre om dette var noe jeg kunne 
ha utbytte av. Jeg fikk informasjon om kurset og Kjerstin 
mente at dette kunne være positivt for mine ryggproblemer.

Hvorfor startet du på kurset?
Jeg var i lengre perioder preget av store smerter. Jeg 
jobber i barnehage, noe som medfører en del løft og 
ukurante arbeidsstillinger. Jeg hadde smerter i hverdagen 
som jeg følte gikk utover min livskvalitet. Jeg har forsøkt 
ulike behandlinger som bl. annet manuell terapi og 
fysioterapi uten at det ga ønskelige resultater, derfor var jeg 
mer enn villig til å forsøke noe nytt. 

 Hva gjør dere på kurset?
I starten av kurset var det stort fokus på rotasjoner, 
bevegelighet og tøying av muskulatur. Etter hvert la vi inn 
ulike styrkeøvelser, hovedsakelig i form av slyngetrening. 
Jeg ble sterkere, mer bevegelig og hadde kontinuerlig 
progresjon i øvelsene. Vi fokuserte i stor grad på korrekt 
gjennomførelse av styrkeøvelsene, og jobbet mye med å få 
tak i de rette musklene.

Har du fått utbytte av kurset?
Ja, det føler jeg absolutt. For det første har jeg lært mye 
om hvordan kroppen fungerer og har fått øvelser jeg skal 
gjøre dersom jeg kjenner smerter. Når man har levd med 
smerter over lengre tid blir man ofte litt redd for å utfordre 
deg selv i fare for at det skal bli verre. Den tryggheten man 
har med personlig oppfølging er uvurderlig, samtidig at jeg 
hele tiden følte at Kjerstin lyttet til mine behov og pushet 
meg i riktig retning. Ofte er det små justeringer i øvelser 
som gjør den optimal, og det er noe jeg ikke hadde klart å 

 
Ryggplager er ganske vanlig, men noen ganger går de ikke over av 
seg selv. Trygg Rygg er et 4 ukers kurs der du gjennom individuell 
oppfølging, undervisning og trening i gruppe lærer om prosesser 
rundt dine plager og hvordan disse kan reduseres. Her lærer du 
hensiktsmessig bruk av ryggen ved aktivering av støttemuskulatur 
både i slynger og annen trening. Fysioterapeut er hele tiden til stede.
Kurset går i Vikinghallen over 4 uker. Tirsdager og torsdager kl 12.

Oppstart 7. februar, 14 mars og 25 april 2017.
Instruktører: fysioterapeuter Kjerstin Ursin og Morten Hide.

Pris: 1950,- (BT kort pris 1750,-)
Prisen inkluderer fri formiddagstrening på treningssenteret i 
Vikinghallen i kursperioden.

Spørsmål: fysioterapi@tifviking.no / 55365346
Påmelding: https://tifviking-fysioterapi.hoopla.no/sales/

lære på egenhånd. Jeg har ikke lenger kroniske smerter, 
kun mindre plager. Dette kurset har bidratt til å øke min 
livskvalitet og økt kunnskapen min rundt hvordan jeg selv 
kan forebygge ryggsmertene.

Er det noe du har savnet på kurset?
Nei, det er det ikke. Jeg har blitt sterkere, mer bevegelig, 
mer bevisst og har betydelig mindre smerter enn før.
Nå har jeg verktøyene, og får videre oppfølning med 
treningsveiledning ved jevne mellomrom. Jeg har anbefalt 
dette kurset til andre, og det vil jeg fortsette med.

Er du plaget av hodepine og/eller smerter i skuldre og nakke? 
Nakke Pakke er et 4 ukers kurs med fokus på skulder og nakke. 
Fysioterapeuten leder deg gjennom øvelser med styrke og av-
spenning i muskulaturen. Hovedmålet er å gi deltakerne et grunnlag 
og et øvelsesprogram som kan brukes i videre trening. Passer også 
for deg som vil forebygge plager og komme i gang med riktig trening. 
Kurset går i Vikinghallen over 4 uker, tirsdager og torsdager kl 11.

Oppstart 7. februar, 14 mars og 25 april 2017.
Instruktører: Fysioterapeuter Kjerstin Ursin og Morten Hide

Pris kr 1950,- (BT-kort pris 1750,-).
Prisen inkluderer fri formiddagstrening på treningssenteret i 
Vikinghallen i kursperioden.

Spørsmål: fysioterapi@tifviking.no / 55365346
Påmelding: https://tifviking-fysioterapi.hoopla.no/sales/

TRYGG RYGG KURS NAKKE PAKKE KURS

- Vi garanterer
deg time

innen 3 dager

TIF VIKING FYSIOTERAPI
Behandling - Rehabilitering - Trening

Undersøkelse Slyngeterapi

Rygg & Nakke kurs Såleterapi

Massasje Rehabilitering

Kinesiotape IMS

Løpsanalyse Garanti

TIF Viking Fysioterapi
Øvre Dreggsalm.7, 5003 Bergen
Timebestilling: 55 36 53 46
fysioterapi@tifviking.no/www.tifviking.no

 Morten Hide
 Fysioterapeut, utdannet ved
 Høgskolen i Bergen
 E-post: morten@tifviking.no

 Göran Winblad
 Fysioterapeut, utdannet i 
 Uppsala, Sverige
 E-post: goran@tifviking.no

 Kjerstin Ursin
 Fysioterapeut, utdannet ved
 Høgskolen i Sør-Trøndelag
 E-post: kjerstin@tifviking.no

Undersøkelse kr. 500,-
Behandling kr. 450,-
10 behandlinger 4000,-
Fot- & ankelanalyse 500,-
Såletilpasning 350,-

Treningsveiledning 45 min. 490,-
Materialtillegg nåler 30,-
Materialtillegg kinesiotape 50,-

Massasje 30 min kr. 450,-
Massasje 45 min kr. 550,-

Kontakt oss i Vikinghallen: tlf. 55365346.
ellet fysioterapi@tifviking.no

Timebestilling
Ved henvendelse på tlf. 55365346 til Vikinghallen, 
treffer du våre hyggelige medarbeidere i resepsjonen. 
De vil booke time til deg eller sette deg over hvis du har 
spørsmål.
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Treningstilbud TIF Viking Fysioterapi

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

11:00 Aktiv Rehab Nakke Pakke kurs Aktiv Rehab sirkel Nakke Pakke kurs

12:00 Trygg Rygg kurs Trygg Rygg kurs

16:30 Slyngekurs

Ved offentlige høytidsdager holder TIF Viking Fysioterapi 
stengt og det kjøres ingen grupper/kurs.
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Chess Challenge:

En helg med full fart og stor aktivitet.

Battle of the Vikings

I samarbeid med Chess og Bergen 
kommune arrangerte Viking første 
helgen i desember tidenes første 
Chess Challenge. Arrangementet var 
satt sammen av aktivitetene crossit, 
taekwondo og breaking. Deltakelsen 
var stor og blant danserne var der 
deltakere fra Spania, Italia og Belgia. 
Konkurransen lørdag morgen kl. 
09.00 med innledende kvalifisering 
for crossfit, etterfulgt av kvalifisering 
til finaler for taekwondo kl. 12.00 og 
kvalifisering breaking kl. 15.00. På 
kvelden møttes så de beste lagene 
og utøverne til finaler. Vikinghallen 
var rigget med tribuner, lys og lyd en 
finalerunde verdig, og publikum fikk 
mulighet til å se topp prestasjoner innen 
de tre idrettene på løpende bånd. 

Først ut i finalen var crossfitutøverne. 
Med kombinasjonen tunge løft og ’gå 
på hender’ over salen ble konkurransen 

jevn. På damesiden var laget fra Åsane 
crossfit suverene, og i herreklassen var 
det laget fra vårt eget treningssenter 
i kjelleren som gikk av med seieren. 
Innsatsen var stor og flere tonn med 
vekter ble løftet av deltakerne i løpet 
av noen få minutter. For mange av 
tilskuerne var dette første gang de så 
en konkurranse i crossfit, og de lot seg 
imponere. Neste ut var Taekwondo. Fire 
finaler med unge og voksne utøvere 
kjempet med elektroniske vester som 
viste poeng når utøverne traff. Det ble 
en fartsfylt konkurranse hvor poeng 
ble scoret ved slag og spark mot vest 
og hode. Taekwondo er olympisk gren, 
og Viking har flere utøvere som hevder 
seg både nasjonalt og internasjonalt. 
De som kvalifiserte seg til finaler fra 
Viking var Karoline Gjelsvik, Victor 
Moiceanu og Jakob Gundersen. Alle 
tre utøverne våre gikk seirende ut av 

sine kamper og viste et nivå som gir 
oss all grunn til å tro på fremtiden. 
Kvelden ble avsluttet med breaking, 
både individuell- og lagkonkurranse. 
Stemningen var stor og prestasjonene 
enda mer imponerende. Til slutt var 
det finale individuelt, og vår egen 
Daniel møtte en deltaker fra Belgia. 
Daniel imponerte stort og sikret 
hjemmeseier. I lagkonkurransen ble 
det også Vikingseier, da et sammensatt 
lag av tre breakere slo utfordrerne 
fra Frankrike. Konkurransen hadde 
dommere fra Russland, Frankrike 
og Spania. Hele konkurransen ble 
avsluttet med at dommerne hadde sin 
egen oppvisning. 

Chess Challenge ble på alle måter en 
suksess. Både underholdningen for pub-
likum og opplevelsen for deltakerne tilsier 
nok at dette vil bli gjentatt til neste år. 
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Halvdan L. Solberg A/S

Hollendergaten 2 - Tlf 55544920

DREGGEN
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Gratis helsejekk 
ved innmelding 

i januar
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er Timeplan vår 2017
  starter torsdag 5.januar

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

09:30
Impuls

Line
10:00

Styrke 30
Line

10:00
Spinn 60 GR

Videoinstruktør

09:30
Danseaerobic 

Vania

09.45
Sykkel & Sterk 90

Andreas S.

10:30
Foamcore 30

Line

11.00
Gla’trim +

Bjørg

11:00
Flexistyrke
Anne Kari

11.00
Tabata
Carlos

10:30
Aktiv rehab

Hilde

11.00 
Gla’trim +

Unni

11.00 
Aktiv rehab Sirkel

Kjerstin

12:00
Sykkel & Sterk 90

André

12.00
Flexistyrke 

Victoria

14:00
Spinn 60 GR

Videoinstruktør

11:30
Gla’trim

Unni 

12.00
 Pilates
Kjerstin

16.30
Pilates
Natalie

16:30
Tabata 45
Kristian

16.30
Pilates +
Birgitte

16.15 
Tabata 45

Carlos

17.30
Impuls

Line

17:30
Yoga
Hilde

17:30
Zumba 

Lisa

17.30 
Impuls 45

Silje

18:30
Styrke m/stang 30

Line

18.30  
Impuls 45

18:30 
Flexistyrke 
Anne Kari

19:00
Foamcore 30

Line

18.30 
Give it all Spinn 45

Veronica

19.30  
Spinn 60 GR
Andreas M.

18.30 
Spinn 45

Silje

19:00
Spinn 60

Are

19.20 
Styrke m/stang 

Carlos

19.30 
Figur

Victoria

19.20 
Styrke m/stang 

Andreas S.

20:00
Yoga

Solvår

20:30
Tøying 30
Victoria

  www.tifviking.no
55365346 - tifviking@tifviking.no

Svart = Spinning     Blå = Kondisjon   Orange = Styrke   Grønn = Rehabilitering     Lilla = senior    Grå = Kropp og sjel    

Åpningstider: Mandag - Fredag 07.00-22.00. Lørdag 09.00-17.00 & Søndag 10.00-18.00

Alle timer varer 55 minutter om ikke annet er oppgitt

MEDLEMSSKAP 
MED BINDING
329,- PR. MND.

MEDLEMSSKAP 
UTEN BINDING  
369,- PR. MND.

SENIOR-
MEDLEMSSKAP 
1690,- FOR 6 MND.

STUDENTTILBUD 
1250,- PR. 
SEMESTER

UNG VIKING  
MED BINDING
- 199,- PR. MND.

CROSSFIT M/BINDING  
599,- PR. MND.
crossfitavdelingen vår inkluderer 
trening på hele huset, også vårt 
ordinære treningssenter.

Priser: 599,- pr. mnd med 
binding og 699,- pr. mnd 
uten binding.
Student: 499,- pr. mnd 
med binding og 599,- pr. 
mnd uten binding.

TRENINGSSENTERET TRENINGSSENTERET TRENINGSSENTERET CROSSFITSENTERET IDRETT i VIKING

CROSSFITSENTERETVi har eget halvtårsmedlemskap 
for dem som er over 60 år eller 
uføretrygdet. Medlemskapet gir tilgang 
til alle våre aktiviteter frem til kl. 14.00.

Avdelingspriser: 

Voksne kr. 600,-

Barn kr. 500,-

Idrettsskole kr. 400,-

Sprek Viking kr. 350,-

Åpningstider: Mandag - Fredag 07.00-22.00. Lørdag 09.00-17.00 & Søndag 10.00-18.00

Ta en test på Inbody 720, og få en grundig 
kroppsanalyse. InBody 720 sender elektroniske 
impulser gjennom hender og føtter for å finne din 
kroppssammensetning. Noen av disse er andelen 
fett og muskler, muskelfordeling og mengde vann, 
proteiner og mineraler. Testen er et nyttig verktøy 
når formen skal forbedres. Målingene kommer ut på 
et oversiktlig skjema som du går  i gjennom sammen  
med en av våre trenere. Alle som melder seg inn 
i TIF Viking i løpet av januar får gratis helsesjekk. 
Timeavtale bookes ved innmelding!

15 % rabatt til alle 
vikingmedlemmer

PT

“ En personlig trener er en 
profesjonell treningspartner som 
effektivt hjelper deg til å nå dine 
mål samtidig som du lærer mye 

om praktisk trening”

Trenger du ny inspirasjon og 
større fremgang i treningen din?

Da burde du ta kontakt med en av 
våre personlige trenere; Pål, Morten, 
Mats og Jonas. De hjelper deg med 
ekstra oppfølging. 

Trening med PT er gøy og variert, 
og du vil bli  motivert av økt 
fremgang. Om du er villig til å ta i 
et tak så lover vi å gjøre treningen 
din morsommere og mer effektiv. 
Ikke nøl med å ta kontakt med vår 
resepsjon for mer informasjon eller 
timebestilling. 

PT pakker
 

Personlig Trener SPESIALIST
Timer Pris PR Time Totalt for Pakke
1 650,- 650,-
5 625,- 3125,-
10 600,- 6000,- *
15 575,- 8625,- *
20 550,- 11000,- **

Personlig Trener DUO SPESIALIST
Timer Pris PR Time Totalt for Pakke
10 700,- 7000,- *

Personlig Trener
Timer Pris PR Time Totalt for Pakke
1 575,- 575,-
5 550,- 2750,-
10 525,- 5250,- *
15 500,- 7500,- *
20 475,- 9500,- **

Personlig Trener DUO
Timer Pris PR Time Totalt for Pakke
10 600,- 6000,- *

InBody 720 Kroppsanalyse 350,-

* Inkl. en kroppanalyse på InBody 720 / ** Inkl. to kroppanalyser på InBody 720.

Morten & Pål PT spesialister

Jonas & Mats PT

Tren gratis
hele januar

*gjelder ved 1 års binding eller tegning av avtalegiro
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Kjære idrettsvenner. 
Nok et år går mot slutten. Et år 
som for Viking har vært fylt med 
mer aktivitet enn noen gang. I 
Bladet denne gangen kan dere 
se bilder og lese reportasjer fra 
noe av det året har vært fylt med, 
i tillegg til informasjon om mange 
av de aktivitetene vi driver med og som dere kan ta del i.  Håpet med 
bladet er å friste enda flere til å del i, og bli med i Viking både for å 
bedre sin egen helse og ikke minst gi dere mulighet til å være en del 
av et fellesskap som tar vare på hverandre og gir alle en mulighet 
til å nå sine mål. Om det er å bli best i en idrett, komme i bedre 
form eller bare få mulighet til å drive aktivitet sammen med andre er 
ikke viktig for oss. Det som betyr noe er at alle uansett nivå, alder 
og forutsetningr skal kunne være en del av et positivt miljø.  Så 
på vegne av hele Viking bir dette derfor en utfordring til alle som 
ser bladet. Bli med i Viking. Ta turen til Vikinghallen. Finn deg en 
aktivitet som kan passe for deg og meld deg inn. Nyttår er tiden for 
gode forsetter. Har du planer om å gjøre noe med treningsvanene 
dine, så bli med i Viking. Det kommer du ikke til å angre på. 

Mvh Roger Gjelsvik, daglig leder

12              VIKINGBLADET

Idrett som passer for alle!
Uansett hva du liker har vi et tilbud til deg. Om du liker lagidrett, 
kampsport eller å trene på egenhånd. I Vikinghallen har vi 
aktiviteter som passer for alle.

I tillegg til treningssenteret hvor unge kan delta på dansekurs og crossfit, har 
vi hele 9 idretter du kan velge mellom. Kom og prøv. Vi lover at du blir godt 
mottatt!
På denne siden finner du info om treninstider for de ulike aktivitetene, og på 
de neste sidene kan du lese mer om hver enkelt aktivitet.
Uansett hva du velger er det ikke problem å skifte til noe annet. I Viking 
betaler du bare kontingent en gang, så om du ønsker å bytte idrett underveis 
eller drive med flere ting – kontingenten er den samme.

FRIIDRETT
trener i Vikinghallen 

tirsdager og torsdager 
kl. 19.00-20.00.

Vi har også egen joggegruppe 
for voksne som trener fra 

Skansemyren tirsdager kl. 17.00.

KAPPGANG
trener mandager og onsdager 

fra kl. 18.00-20.00 
fra Vikinghallen. 

ORIENTERING
trener torsdager 19.00-20.00 

(rekrutter trener 17.30), 
vedr. oppmøtested se 

www.tifviking.no/vaareidretter/orientering/

SKI
fellestrening for alle  

grupper mandager 17.30-19.00 
fra Skansemyren.

TURN
Turn 5-7 år, man 16.00-17.00

Turn 8-10 år, man 17.00-18.00
Turn 8-10 år, ons 16.00-17.00

Turn 11-13 år, ons 17.00-18.00
Turn over 13 år, ons 18.00-19.00

Turn 11-13 år, fre 18.00-19.00
Turn over 13 år, fre 19.00-20.00 

VOLLEYBALL
Vi har følgende volleyball lag: Jenter U19, 

Jenter U17, Jenter U15, Gutter U19. 
I september starter vi også opp volleyball for 

gutter og jenter 8-12 år.
For info om treningstider og -sted se: 

http://www.tifviking.no/volleyball/

TAEKWONDO
6-8 år, man/ons 17.30-18.15

8-12 år, man/ons 18.15-19.15
12 år +, man/ons 19.15-20.30

HÅNDBALL
Vi har følgende håndball lag: 

Jenter/Gutter 07/08/09, Jenter/Gutter 06, 
Jenter/Gutter 04/05, Gutter 03, Gutter 02, 

Gutter 01, Gutter 00, Gutter 99.  
For info om treningstider og -sted se: 

http://www.tifviking.no/handball/

Ny aktivitet - sportsdrill.
Nytt parti starter opp i januar
(mandager i Vikinghallen). 
For mer info send mail til 
sportsdrill@tifviking.no 

NYTT TILBUDi VIKING!

TURN 

Troppsdrill og trampett 
For å gjøre tilbudet til våre 
gymnasiaster enda bedre vil 
tilbudet i turnavdelingen bli 
utvidet fra nyttår. Vi ønsker 
å gi våre unge turnere et 
utvidet tilbud og samtidig gi 
sjansen til at enda flere kan 
få delta. 

Turnavdelingen vil nå ha tre ulike aktiviteter. For de 
yngste vil «turneren» fortsatt være starten og stedet 
de skal lære rulle, slå hjul og ta salto på tjukkasen 
m.m. Fra januar av vil vi at de yngste også skal få 
prøve seg på trampett og troppsdrill. Meningen 
med dette er at de skal bli introdusert for de nye 
aktivitetene våre, slik at de kan velge en av disse 
når de blir litt eldre. En konsekvens av dette blir da 
at vi har egne partier med trampett og troppsdrill. 
Viking har en lang tradisjon med turn for barn og 
unge. Håpet vårt er at denne omleggingen skal gjøre 
at vi kan beholde flere jenter og gutter også gjennom 
hele ungdomstiden,” sier daglig leder Roger Gjelsvik 
til Vikingbladet. ”Alt er i endring, og det må også vi 
være. Derfor tror vi at de nye partiene kan være med 
på å skape enda større aktivitet” avslutter Roger. 
Hun gleder seg til å se enda flinkere og enda flere 
barn på turnpartiene i Vikinghallen.

Til turnstyret. 
Tusen takk for nydelige blomster. Hilsen Berit H. Larsen
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Utviklingen i håndballavdelingen har gjennom hele 2016 vært stigende. 
Ikke kun i antallet barn og unge som spiller håndball i Viking, men også på 
det nivået det spilles på. En utvikling som i stor grad skal tilskrives de mange 
frivillige, trenere og ledere som gjør en kjempejobb i avdelingen. 

HÅNDBALL 

Vi har som avdeling aldri før hatt så mange 
påmeldte lag i seriesystemet. 23 lag 
spiller i regions serien, og vi har nettopp 
fått våre G16 kvalifisert (i suveren stil) til 
den landsdekkende BRING serien etter 
jul. Dette gjelder gutter som er født i 00 
og 01. Fra dette alderstrinnet har 5 spillere 
vært innom landslaget for LM00/01, der 
Bjørn Christensen Mathiassen nå er fast 
inventar.
Treningstider er den største begrensningen 
for videre utvikling, både i antall lag, samt 
ønsket om å ta videre steg for nåværende 
lag. En annen utfordring er å få flere 
trenere til å engasjere seg i avdelingen, det 
kan være engasjerte foreldre eller noen 
som går med en skjult trener ambisjon. 
Vi er avhengig av å legge til rette for 
ungdommen.

Herrer 2. divisjon
Herrelaget vår rykket dessverre ned fra 
1. divisjon med minst mulig margin. Nytt i 
årets 2. divisjon er at divisjonen ikke lenger 
spilles lokalt. Vår region er satt sammen 

med Stavanger. Dette er for å sikre et 
høyere nivå i divisjonen. 
Våre gutter er på rett vei og ligger på 
en solid 1. plass. Ubeseiret og pluss i 
målprotokollen med 180 mål på 10 kamper. 
Altså imponerende 18 plussmål pr. kamp. 
Mesteparten av laget fra i fjor er med 
videre, en tropp som har vært preget av 
langtids skader på sentrale spillere som 
Alexander Benevoli, Petter Knutsen og 
Kenneth Berntsen. Nye ansikter som 
Sindre Grine og Espen Rostad Klaveness 
har bidratt med å løfte laget, samtidig som 
det alltid er nye spillere som blomstrer når 
de får tillit. 
Fremtiden på guttesiden ser lys ut. Vi 
har en god rekruttering med spillere i 
alle alderstrinn, i tillegg til den talentfulle 
generasjon 00/01 som skal opp og utfordre 
herregruppen. Det lover godt for fremtiden.

1. divisjon damer
I august startet damelaget en reise mot 
toppen av Norsk håndball. Klubben har 
satt seg et mål om at de innenfor de neste 

sesongene vil rykke opp i Grundigligaen. 
Totalt 8 nye ansikter er tilsluttet troppen, 
Stine Lund Andreassen og Linn Gossé 
som de mest markante profiler. 
Den store utskiftningen i troppen har 
påvirket starten av sesongen, hvor 
resultatene og prestasjonene har vært 
ustabil. Toppnivået har vært høyt men 
bunn nivået for lavt i en serie der mange 
klubber satser på opprykk. Men laget 
har stått på og stabilisert seg gjennom 
målrettet trening. 
Laget ligger i skrivende stund på 6. plass 
med 6. poeng opp til 1. plassen. Så det er 
jevnt i toppen av divisjonen. 

Som en motsetning til herresiden, har 
damesiden et hull i rekrutteringen. Vi 
har ikke lag fra Jenter 12 til 4 divisjon. 
Derfor er vi avhengig av å samarbeide 
med andre lokale klubber for at sikre 
en god rekruttering. Dette jobber vi i 
avdelingen med.  Likevel ser fremtiden lys 
ut, langsiktige avtaler med profilene på 
laget sikrer stabilitet over tid. Stabilitet blir 
nøkkelen for å lykkes med målsetningen. 

Økning i antall og nivå I august 2016 begynte en ny epoke for volleyball i Bergen. Den 
tradisjonsrike volleyballklubben Nyborg VBK ble lagt ned og ble en 
del av Viking TIF. Både Nyborg VBK og Viking TIF var positive til 
sammenslåingen og gledet seg til en ny hverdag.

En ny epoke..

Sesongen for volleyballavdelingen 
så langt har vært veldig innholdsrik. 
Vi startet sesongen med 115 aktive 
utøvere fordelt på følgende nivåer: 
Herrer elite, Damer elite, Herrer div.1, 
Damer div.2, Herrer div.2, Damer 
div.3, Herrer div.3, Gutter u19, Jenter 
u19, Gutter u17, Jenter u17, Gutter 
u15, Jenter u15 og Gutter u13.

Herrer elite har hatt mest aktivitet 
så langt i sesongen. Sesongen 
startet med deltakelse i turneringer 
i Stavanger (Vestcup) og Bergen 
(Åpningsturneringen), hvor det ble 
seien i begge turneringene. Videre har 
herrene fått en god start i serien ved å 
slå sterke NTNUI og Randaberg. De 
vant puljen i nordisk mesterskap og 
er dermed kvalifisert til finalerunden 
i Sverige i januar. Europacupen 
(Challenge Cup) er godt i gang, og når 
tredje runde skal spilles, står herrene 
med to seire allerede, mot skotske 
City og Edinburgh. NM-finaleplassen 
er sikret etter seier i kvartfinalen i 
november og seier i semifinalen mot 
Førde i desember. Laget består av 
en spennende og variert stall med 
18 dyktige spillere, hvor hele 10 av 
spillerne har landslagserfaring. Dette 
gir mye god rutine, samtidig som 

Troppen utfylles av unge og lovende 
spillere som kommer til å bære 
tradisjonen videre i fremtiden.

Damer elite deltok også i Vestcup 
i Stavanger og tok andreplass i 
turneringen. Senere deltok de i 
nordisk mesterskap for første gang i år 
og gjorde en god figur der. Den unge 
troppen kan bygge videre på erfaringen 
fra internasjonalt spill. Kvartfinalen i 
NM ble klar seier mot OSI fra Oslo og 
i semifinalen møter de fjorårets finalist 
Oslo Volley. Treneren Eivind Pettersen 
er overbevist at damene kommer til å 
ha en sterk vinter- og vårsesong som 
vil gi dem gode muligheter i sluttspillet 
i april 2017. 
Begge elitelagene har nytt godt av 
rammene og treningsopplegget i 
Viking TIF. De har fått veldig godt 
utbytte av kompetansen og strukturen 
i foreningen. Fremtiden ser lys ut for 
elitelagene våre i Viking.

Herrene i førstedivisjonen har også 
hatt en god start i sesongen. De vant 
den første nasjonale rankingturnering 
i Bergen i november. Laget er en 
god blanding av spillere med rutine 
og unge og lovende spillere som vil 
forsterke fremtiden for elitelaget. 

Damene i andredivisjon kjemper også 
i toppen av deres avdeling. I fjor tapte 
de bare en kamp og håper på minst 
like gode resultater i år. Trenerteamet 
rundt laget består av landslagslibero 
Yngve Sundfjord og tidligere 
elitespiller Thomas Flaa, en dyktig 
kombinasjon som virkelig reflekterer 
suksessen i fjor! 

Ellers gror det godt i junioravdelingen 
vår. Så langt leder vi serien i 
Hordaland i klassene for gutter u17 
og u15. Hele 5 gutter fra Viking ble 
tatt ut til juniorlandslagssamlingen 
i oktober 2016 og 3 representerte 
Norge i samme måned. Til vår store 
glede har vi også satt i gang en ny og 
spennende gruppe for gutter u13. 
Jenter u17 har allerede fått en topp-
to plassering i Hordaland og generelt 
på jentesiden ser vi et stort potensial. 
Jenter u15 er den treningsgruppen 
som har vokst mest siden vi begynte 
i august. 
Vi gleder oss til fortsettelsen i Viking. Vi 
har en god balanse mellom toppidrett 
og vinnerkultur blant seniorene, 
komplementert av god bredde og 
potensial for fremtiden blant juniorene 
våre. Vi er glad for å være med i Viking 
sin nye epoke med volleyball.

VOLLEYBALL 
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FRIIDRETT 

Sondre og Joakim – våre profiler. 

Våre to beste utøvere er for tiden Sondre Øvre-
Helland og Joakim Sælen. Sondre ble Norsk mester 
på halvmaraton i år, og har vist stor fremgang også på 
den doble distansen. Lokalt er han suveren og i årets 
Oslo Maraton ble han nr. 5 i seniorklassen. Joakim 
startet sesongen godt, men en skade i sommer 
gjorde at høstsesongen ikke ble som planlagt. Men 

Joakim er allerede i gang med forberedelsene til neste 
sesong. 

Tøft og allsidigt
Friidrett og kapp-
gang er blant de 
idrettene som både 
har lengst tradisjon 
og størst aktivitet 
historisk sett. Året 
2016 har vært 
et år med mye 
aktivitet og 
flotte presta-
sjoner. 

Avdelingene er svært 
aktiv og vi deltar på 
stevner og samlinger 
lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. I år 
har vi hatt utøvere 
på samlinger i 
Spania, Italia, Slov-
akia og Frankrike. Januar 
er det oppstart for nye 
partier og vi har plass 
til enda flere barn og 
unge. Så liker du 
å løpe, kaste eller 
hoppe? Eller har 
du lyst til å prøve 
kappgang? Møt 
opp på trening 
å prøv da vel - i 
friidretten får du 
prøvd mange 
forskjellige 
grener. 

Litt om Sondre...
21 år. Har pers på halvmaraton på 1:08:04 og 
pers på maraton på 2:31:25 .Sondre ble Norsk 
U23-Mester på halvmaraton 2016 i Trondheim. 
Han trener 12-15 økter per uke og tilbakelegger 
180-200 km i uken. I tillegg kommer annen 
trening som styrke, bevegelighet,  m.m.

Litt om Joakim...
23år. Pers 3000m innendørs 11:57.41 

5000m innendørs 20:31.6, 3000m                
12.23.05, 3km 12.23, 5000m 20.23.64, 5km                     

21.08, 10 000m 42.57.26, 10km 42.20, 20km               
1.28.05. Joakim trener 12-15 økter per uke og 
tilbakelegger 180-225 km i uken.

Bli med på 
friidrett!
7-10 år, friidrettslek

I alderen 7-9 år er det mye friidrettsrettet 
lek. Treningen består av forskjellige 
øvelser der barna får hoppe, løpe og kaste. 
Barna velger selv om de vil trene en eller to 
ganger i uken. 

11-13 år, friidrettsskole
I denna alderen trenes det i løp-, hopp- 
og kastteknikk. For at barna ska kunne 
utvikle seg inneholder treningen mye 
koordinasjon- og delmomentøvelser. I 
alderen 11-13 år er det tilbud om trening 
2-3 ganger i uken.

14 år og eldre, friidrettstrening

Treningen i denne aldersgruppen varierer 
med sesongen. Ofte er treningen delt opp 
i oppbygning, konkurranseforberedende 
og konkurranseperiode.  I oppbygnings-
perioden er det fokus på koordinasjon, 
kondisjon, løping og styrke. I konkurranse-
forberedende periode er det mer teknisk 
trening. I denne alderen blir treningen mer 
selvstendig og alle får treningsprogram 
som de kan trene etter på egen hånd. 
Aktive i alderen 14 år og eldre tilbys  
trening 4 dager i uken.
 

Trening
Fellestreningen er hver mandag, 
tirsdag og torsdag  og endel fredager. 
I vinterhalvåret (etter høstferien 
til påskeferien) er det fremmøte i 
Vikinghallen. Det er alltid både ute- 
og innetrening. I sommerhalvåret (fra 
påske til høstferien) er det trening på 
Skansemyren og noe på Fana stadion. 
Det er ingen trening i skolens ferier.  
Treningstider se s. 12.

4 gode stafettløpere i 11/12 år; Erik, 
Sindre, Andreas og Jonas

TAEKWONDO

Høres kampsport spennende ut?
Taekwondo er en av verdens største idretter. Den er opprinnelig fra 
Korea og en konkurrerer både med å gå mønster og kamp. Taekwondo er 
Olympisk gren og Norge har tatt flere medaljer i både VM og OL. Viking 
har drevet med TKD i nesten 10 år. Vi har et stort miljø med utøvere fra 
7 år og oppover. De flinkeste utøverne våre hevder seg internasjonalt og 
deltar på stevner rundt hele verden. For nybegynnere er det det å lære 
selvforsvar, disiplin og teknikker det viktigste. TKD er en fartsfull idrett hvor 
du får utfordret deg selv i sammen med andre. Synes du det høres gøy ut? 
Kom og prøv da! 
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SKI ORIENTERING 

Rapport fra årets skisamling på Voss.
Skiavdelingen 
har i flere år hatt 
tradisjon for å 
ha skisamling i 
desember. I flere år 
var denne samlingen 
på Geilo, de siste 
årene har vi brukt 
fylkesanlegget i 
Herresåsen på Voss. 
Stedet har vist seg ypperlig til vårt 
formål og skigruppens størrelse. Et 
hus med 44 sengeplasser og kjøkken 
med mulighet til matlaging til sultne 
skiløpere, midt i skiløypen. Maten 
kjøpes inn fra Encon engros på Voss, 
og all maten lages selvsagt på dugnad 
der alle bidrar.
Problemet med skisamling i desember 
er selvfølgelig ustabilt vær, uansett 
hvor det arrangeres, og det fikk vi 
virkelig erfare i år. Samlingen startet 
for de ivrigste onsdag 7/12, og med 
10 varmegrader i Bergen og 6 i 
Herresåsen og kraftig regn var det lite 
som minnet om vinter og at dette skulle 

la seg gjennomføre. Iherdig innsats av 
løypemannskapet gjorde at en løype 
på nesten 1 km ble klar. Kunstsnø 
var lagret opp tidligere i november 
og lå i en haug og bare ventet på oss 
og mildværet og dette ble kjørt ut. 
Viking er fast og trofast kunde, og i år 
gjorde det til at løypekjørerne virkelig 
gjorde en innsats for at samlingen 
skulle la seg gjennomføre. Løypen ble 
en fin treningsløype og snøen holdt 
alle dagene frem til søndagen. Selv 
testrennet ble tradisjonen tro arrangert 
som 2. økt lørdagen. Tidtakerne 
fikk en ekstra utfordring med å telle 
runder, men ingen klaget på verken 
føre, tidtaking eller rundetider.
Som fortalt er huset i Herresåsen 
perfekt for oss når det gjelder samling. 
Vi slipper å reise over fjellet som når 
vi arrangerte på Geilo, og den korte 
avstanden fra Bergen, gjør at flere 
kan delta på samling og det er lettere 
å bare delta på noen få dager. Det er 
gode garderobeforhold og det føles 
ekstra godt når alle kommer våte inn fra 
trening. Bordtennisbord i fellesrommet 
er også en trivselfaktor. Fredag kveld 
var det som vanlig lyncup i bordtennis. 
Hyttesjefen hadde i år stor tro på 
egne ferdigheter og seier, ettersom 

regjerende mester Thomas ikke stilte, 
men Thomas sin sønn Herman ble for 
sterk i semien, og han vant selvfølgelig 
hele turneringen.
Til tross for en løype på under 1 km 
fikk alle trent godt. Ørjan, Anna og Eirik 
gjorde en kjempeinnsats som trenere, 
og alle fikk god instruksjon. Kort løype 
gjorde det nesten enklere for trenerne 
å følge med på løperne og gi gode 
teknikktips. Vanligvis er anlegget 
fylt med snø og da er Herresåsen et 
langrennseldorado med lange, fine 
løyper, men enkelte år må vi akseptere 
korte kunstsnøløyper.
Å arrangere skisamling i desember 
er slitsomt for psyken. Yr følges tett 
med daglige oppdateringer, det er 
daglig kontakt med løypekjørerne 
når det nærmer seg, og matbestilling 
må justeres etter hvert som 
etteranmeldinger eller avbestillinger 
kommer inn. I år var det spesielt 
mye stress med mildvær og usikre 
føreforhold, men roen og skuldrene 
senker seg etter en skitur, og når huset 
fylles opp av glade barn, ungdommer 
og foreldre.
Takk for en fin samling, og Godt 
Nytt skiår. Christian Sætersdal, 
leder

Idrett som passer for deg som 
liker å være ute i naturen! 
Det å være ute i naturen, finne frem til poster og vite at det er du selv 
som har klart det er en opplevelse som er like tilfredsstillende om du 
er nybegynner eller rutinert. Viking har lang tradisjon med orientering, 
og har tilbud både til de erfarne og til nybegynnere i alle aldre. Viking 
sin orienteringsavdeling har fellestrening flere ganger i uken. Vi møtes 
i Vikinghallen og med trenerne Gøran Winblad og Karianne Strømme 
gjennomfører vi treninger både i nærmiljøet og andre spennende steder 
med ulike terreng. Nå om vinteren har vi også inne-trening hver uke i 
Vikinghallen. Selv om vi har en flott gruppe med barn og unge, er det 
plass til flere. Så har du lyst å prøve, håper vi du tar veien til Vikinghallen.  
Info om treningstider finner du på side 



B-blad
Returadresse:
Vikinghallen
Ø. Dreggsalm. 7
5003 BERGEN

Lørdag 29. april 2017

Bli med på løpsfesten, meld deg på Fjordkraft Bergen City Marathon 29. april 2017
Påmelding og gavekort: www.bergencitymarathon.no

Klar for 
nytt år 

og nye mål?

• Meld deg på og få 
motivasjon til å trene!

• Fellestrening for alle 
påmeldte starter 7. januar.

       


