
NØTTERØY TURN, Partier for voksne -VÅR 2022

VÅR 2022 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Voksne Nøtterøy Turn

Treningshall Messehall A, 
Tønsberg

Torød skole, 
Gymsalen

Idrettshallen, 
Labakken

Idrettshallen, 
Labakken

Idrettshallen, 
Labakken

Idrettshallen, 
Labakken

19.00-19.30 GymX
Gruppetrening for voksne, 

19.00-20.00,                      
Labakken Idrettshall19.30-20.00

Herrer mosjon,   
19.30-21.00,                

Torød skole, gymsalen           
                                          

YOGA,   
Nybegynner 

19.30-20.30                     
Labakken Idrettshall20.00-20.30

Voksenturn,         
20.00-21.15,         
Messehall A

YOGA,             
Hatha         

20.00-21.00                      
Labakken Idrettshall

Voksenturn,       
20.00-21.30,           

Labakken Idrettshall
20.30-21.00

21.00-21.30
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NØTTERØY TURN, Partier for voksne -VÅR 2022

Parti Tid Sted Alder Hva inneholder treningen

Voksenturn,         
Mandag

Mandag, 
20.00-21.15

Messehall A, 
Tønsberg

Voksne,     
født 2002 og 
tidligere

Voksenturn er for alle voksne som ønsker å trene i turnapparater. Tilbudet er for de med god 
erfaring innenfor idretten, men også for de som aldri har deltatt på turntrening tidligere. Det er aldri 
for sent å begynne eller ta opp igjen gamle kunster. Treningen er variert og spennende. Styrke, 
spenst og bevegelighet er en del av det faste innholdet på trening. Utenom dette varierer det med 
bruk av ulike apparater som tumbling, bom, skranke, trampett, trampoline osv. Utvalg av apparater 
varierer noe utifra hvilke treningshall man trener i. Man starter alltid opp med basic på de ulike 
stasjonene, og utviklingen herifra er individuell. Profesjonelle trenere er instruktører på dette partiet.

Voksenturn,         
Torsdag

Torsdag, 
20.00-21.30

Labakken 
Idrettshall

Voksenturn,         
2 dager pr uke

Mandag 
20.00-21.15 + 
Torsdag, 
20.00-21.30

Mandag: 
Messehall A 
Torsdag: 
Labakken 
Idrettshall

Dersom du ønsker å delta på voksenturn to dager i uka, velger du dette partiet.                   
Treningen foregår sammen med mandag og torsdagsgruppen.

Herrer mosjon                         Mandag 
19.30-21.00

Gymsalen, 
Torød skole

Voksne, født 
1982 og 
tidligere

Dette er den perfekte trening for deg som ønsker å holde deg i form i et godt sosialt miljø. Alle 
voksne menn er velkommen til å prøve ut denne treningen. Treningen består av styrketrening, noe 
strekkøvelser og litt moro med ballspill til avslutning. Alt i alt en god måte å holde seg i form. Dersom 
det ikke har vært mulighet for trening innendørs, har gruppen organisert utendørs aktivitet. 
Treningen passer godt for alle fra ca 40år og eldre. De fleste i dagens gruppe er 60-70år.

Gym-X Tirsdag 
19.00-20.00

Labakken 
Idrettshall

Voksne, født 
2002 og 
tidligere

Gym-X er gruppetrening for voksne. Treningen består av enkle øvelser til musikk med fokus på 
utholdenhet og styrke, Vår instruktør Hilde Grennes varierer treningen med bruk av stepkasser, 
sirkeltrening og strikk. Hun har meget god erfaring på området og tilpasser treningen dersom det er 
behov. Treningen egner seg godt for damer og menn i alle aldre. Dagens gruppe består av en god 
miks i 40-70-års alder fra begge kjønn. 

YOGA, 
Nybegynner Mandag 

19.30-20.30
Labakken 
Idrettshall

Voksne, født 
2002 og 
tidligere

Yoga for nybegynnere er timen for deg som er nysgjerrig på hva yoga er og ønsker en trygg og rolig 
innføring. Yoga har fokus på pust, bevegelse, styrke, balanse, fleksibilitet og ro. Mest av alt er det en 
individuell praksis for å finne hva som passer for deg og hvordan du kan bruke yoga til å finne styrke 
og ro i kropp og sinn. Stilen som undervises er Hatha.                                                                     

YOGA,      
Hatha Tirsdag 

20.00-21.00
Labakken 
Idrettshall

Voksne, født 
2005 og 
tidligere

Hatha Yoga er timen som gir deg indre ro, samtidig som den hjelper kroppen å strekke ut, finne 
balanse og bli mer fleksibel. Vi har fokus på pust og enkle stillinger/asanas. Yogalærer Kari gir 
tydelige instruksjoner og viser ulike varianter for å tilpasse nivået. Timen passer også fint som en 
nedtrapping etter Gym-X.                                                                                                                  
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