
 

 
 
VIKINGLØPET 

2023 
 
Maier Arena Tønsberg 
 

 
LØRDAG, 04.02.23  10.00 
SØNDAG, 05.02.23  09.30 
 
 
 
 

Tønsbergs Turnforening inviterer til det 38. Vikingløpet. 
 

 
Lørdag formiddag Lørdag ettermiddag 

 
Søndag formiddag 

 
Søndag ettermiddag 

 
J-G 11: 500-500 
J-G 12: 500-500 
J-G 13: 500-1000 

J-G 14: 500-1000 
J15:      500-1000  
G15:      500-3000 
J-G 16: 500-3000 

J-G 11: 500-1000 
J-G 12: 500-1000 
J-G 13: 500-1000 

J-G 14: 500-1500 
J15:      500-1500 
G15:      1000- 1500 
J-G 16: 1000-1500 

NB! NASJONAL 10 ÅRSKLASSE:   500m og 400m begge dager 
   REKRUTTER: 100m og 400m lørdag, 500 m og 400 m søndag 
 
 

INFORMASJON 
 
PÅMELDING:         Sendes samlet fra klubbene til vikinglopet@tonsbergsturn.no                               
                                   Påmeldingsfrist mandag 30.januar. 
 
STARTKONT.: Kr 500,- pr. løper til konto: 1594.03.44708 
 
TREKNING:  Fredag, 3. februar.  
 
PREMIERING: Gull, sølv og bronsemedaljer på hver distanse og sammenlagt i 11-16   
   årsklassen. I tillegg full premiering sammenlagt i 11 årsklassen,  ½ premiering i  
   12 årsklassen og 1/3 premiering i 13, 14, 15 og 16 årsklassene. 

 
Premie til alle rekrutter og 10-årsklassen. 
 

   Deltakermedalje til alle løpere. 
 
   Vandrepremie til løper med beste enkeltresultat og beste klubb. 
 

 



 
 
 
 
VIKINGRACE: Vikingløpet vil fortsatt være et uttaksstevne for de norske løperne til "Viking-

Race"-finalen, det har det vært siden 1989. Tønsbergs Turn Hurtigløp vil legge til 
rette for norsk deltakelse, gjøre en samlet påmelding og holde dialogen med 
arrangøren av Viking-Race. 
 
Vi har fått vite av våre kontakter i Heerenveen at de ikke kan stille med 
vertsfamilier i år, planen er å få dette på plass til neste år. Dette har resultert i at 
TT Hurtigløp i år har reservert hotellrom til deltakere og voksne på et hotel i 
nærheten. 
 
For å holde den totale prisen nede, blir det ikke noen felles reise ned til 
Heerenveen, den billigste løsningen vil sannsynlig være å bestille reise direkte fra 
der løperne bor. Vi vil møtes som norsk delegasjon på hotellet og TT Hurtigløp 
vil gjøre det vi kan for å legge til rette for et fint opphold i Heerenveen   

 
DIVERSE: Informasjon om trening fredag, løpsregler, tidspunkt distanser rekrutter og 10-

åringer  etc. blir lagt ut på vår hjemmeside 
https://tonsbergsturn.no/portal/arego/club/1071/contentcategory/948564229 

 
   Følg også med på Facebookarrangementet Vikingløpet 2023, for oppdateringer. 
  
 
Kontaktperson: Tor Bjarne Hansen, mob: +47 95 70 38 00, e-post: to-bjarn@online.no 
 
 

VELKOMMEN TIL TØNSBERG 


