
 
Together we can reach more 
 “Vitaliteit brengen we in verband met gezondheid, motivatie, energie, veerkracht, fitheid en 
bevlogenheid. Alle elementen die terugkomen bij Strong Viking. Vitale mensen zijn in staat 
langer door te werken én optimaal te presteren. Een medewerker die zich goed voelt heeft 

energie om te werken. Een medewerker die niet lekker in zijn vel zit verliest energie en heeft 
meer moeite om zijn drive te behouden om zijn werk goed uit te voeren.” 

 
Wanneer? 
Vrijdag 12 juni 2020, Company Day in Nijmegen (12.00u – 19.30u) 
 
Wat? 
Een compleet Strong Viking evenement speciaal gericht op bedrijven die hun werknemers/collega’s 

een onvergetelijke teambuilding dag willen aanbieden. Strong Viking is geen wedstrijd, maar 

een challenge. Samen afzien met een glimlach, dat is het belangrijkste. We laten geen enkele Viking 

alleen achter. Daarom is Strong Viking hét evenement om samen met jouw collega’s, relaties en/of 

klanten aan deel te nemen. We zijn niet voor niets al 5 jaar op rij uitgeroepen tot beste obstacle run 

van Nederland.  

Uitdaging: 

Tijdens de Strong Viking Company Day kan er gekozen worden uit de volgende uitdagingen, zodat 

alle niveau’s (van onervaren tot die die-hard sportieveling) zijn/haar uitdaging krijgt! Uiteraard 

starten alle collega’s gelijktijdig in hetzelfde startvak, ongeacht de afstand. 

▪ 4km - Beginning (10+ obstakel) 

▪ 7km – Lightning (20+ obstakels)  

▪ 13km – Warrior (30+ obstakels)  

Inschrijven & kosten: 

Het inschrijven van collega’s gaat op basis van een unieke code via ons inschrijfsysteem, waardoor 

wij uw organisatie ontzorgen van enige inschrijflijsten en/of aanmeldpagina’s. Betaling geschiedt op 

een totaalfactuur, met een vaste ticketprijs p.p. Een ticket kost €49.95 en is standaard inclusief: 

• Uniek Strong Viking parcours (4km, 7km of 13km) 

• Strong Viking Finish T-shirt (t.w.v. €12.50) 

• Biertje/Water bij de Finish 

• Actiefoto’s/video’s tijdens de run 

• Finishfoto (Greenscreen) 

• Verzorgingsposten onderweg (water/voeding) 

• Netwerkborrel met mede-vikingen achteraf 

Wij houden óók van korte lijntjes, geen obstakels om in contact te komen met ons, wij komen graag 

langs om u alles stap-voor-stap uit te leggen. 

 


