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Lørdag var de lagkamera-
ter i crossfi t-konkuransen 
i sine egne lokaler. Anne-
Line Andreassen (44) og 
Emily Oxford (21) driver 
nyvinningen CrossFit 
Fønix i Buskerudveien 
på Åssiden.

TOM HELGESEN tekst og foto

Det formelig oser av ener-
gi, glede og svette under lør-
dagens crossfit-konkuranse. 
Konkurrentene sliter seg gjen-
nom øvelsene, men med et lite 
smil om munnen. CrossFit er 
en forholdsvis ny idrett i Norge, 
og i Drammen har det eksistert 
et tilbud siden høsten 2013. 
Nå har imidlertid Anne-Line 
Andreassen og Emily Oxford 
tatt opp konkurransen med 
CrossFit Drammen, og 1. april 
startet duoen opp CrossFit 
Fønix. 

Amerikansk militærtrening
– Litt spesielt kanskje at det 
er to jenter som fi nner hver-
andre i et treningsmiljø og star-
ter et senter innen en idrett 
som springer ut fra å trene 
amerikanske soldater, politi 
og brannmannskap. Selv om 
jeg er over dobbelt så gam-
mel som Emily har vi til felles 
en lidenskap for å gi andre en 
bedre helse gjennom CrossFits 
treningsfi losofi , forteller Anne-
Line Andreassen. 

– Vi tilbyr en allsidig tre-
ningsform som passer for alle 
uansett nivå eller erfaring, 
samt et dynamisk og sosialt 
treningsmiljø. Med fokus på 
styrke, kondisjon, smidighet 
og bevegelighet er CrossFit en 
morsom og annerledes måte å 
trene hele kroppen på, mener 
Emily Oxford og tørker svetten 
i panna etter lørdagens kon-
kurranse. 

To gutter i trenerteamet
Lokalene til CrossFit Fønix ved 
siden av Åssidenbanen er nyop-
pussede, lyse og trivelige. Med 
hele 500 kvadratmeter er det 
nok av plass til å boltre seg 
på, både på faste økter og i 

tidene for egentrening. Emily 
og Anne-Line har også med 
seg Thomas Sagvik og Thomas 
Rossland i trenertemaet på 
CrossFit Fønix. Begge gutta har 
lang fartstid som både cross-
fi t-trenere og har i tillegg erfa-
ring innenfor personlig trening. 

– Vi vil jobbe knallhardt 
hver dag for å sikre at våre 
medlemmer har det beste tre-
ningstilbudet innen CrossFit i 
Drammen og omegn. Her skal 
vi ha stort fokus på trivsel, sosi-
alt samhold, og derfor tilbyr vi 
alle medlemmene tett og per-
sonlig oppfølging for at de skal 
nå sine treningsmål, sier Emily. 

Åpent alle ukedager
– Hos oss er treningsmiljøet 
preget av motiverte, engasjer-
te og inkluderende trenere og 
medlemmer på alle nivåer. 
CrossFit Fønix kan bistå alle, 
uansett nivå, til å nå sine tre-
ningsmål. Du trenger aldri å 
kjøre det samme gamle tre-
ningsprogrammet igjen. Hos 
oss kan vi garantere deg en 
morsom treningsopplevelse, 
personlig oppfølging, økter 
tilpasset ditt nivå eller behov, 
motivasjon, fremgang og en 

solid dose mestringsfølelse, 
mener den engasjerte og ener-
girike duoen. 

De to innehaverne går litt 
rolig ut i starten med åpning 
fi re timer per ukedag og fi re 
timer i helga, pluss Open Gym. 
Planen er selvsagt å bygge ut 
timeplanen etter hvert som 
medlemsmassen øker.

Suksess for jentelagene
Og når det gjelder selve kon-
kurransen på lørdag, så gjor-
de CrossFit Fønix det meget 
bra her, for begge jentelagene 
vant sine klasser. I tillegg til 
de to innehaverne, var hen-
holdsvis Kari Mette Skinstad 
og Camilla Borgen med på 
disse lagene. Et herrelag fra 
Tønsberg vant, men CrossFit 
Fønix-trener Thomas Rossland 
vant sammen med Rudi Frank 
fra CrossFit Tønsberg i den tøf-
feste klassen. Dette er typisk 
CrossFit. Da de lokale utøverne 
fra Buskerudveien ikke kunne 
stille lag på hjemmebane i den 
tøffeste klassen, så blandet de 
bare lag. Det viktigste var å 
delta og ha det gøy!
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• Greg Glassman er denne sportens «far», 
og opprinnelig er dette en form for ame-
rikansk militærtrening. Glassman startet 
egentlig for alvor opp med dette for kun 
15 år siden. 

• CrossFit defi neres som en rekke kon-
stant varierte, funksjonelle øvelser – utført 
med høy intensitet.  Det kan være arm-
hevinger, løfting av vekter, tauklatring, 
hopping på kasse og så videre.     

• Treningsformen skiller seg ut fra andre 
treningsmetoder ved at CrossFit ikke er et 

spesialisert fi tnessprogram, men i stede
skal optimalisere alle de fysiske egenska
pene hos mennesket.

• Ved å sette sammen elementer fra kon
disjon, styrke, bevegelighet, turnøvelser
og olympiske løft, utformes ulike pro-
grammer med konstant variasjon. I løpe

Høy puls og svette 
i Drammens nyeste 

CrossFit-senter  

SJEFENE: To blide innehavere av Crossfi t Fønix på Åssiden, Anne-Line 
Andreassen (t.v.) og Emily Oxford.

TILHØRERNE: Tilskuerne følger med under lørdagens konkurranse.

VISER STYRKE: Emily Oxford, til v. var på lag med Kari Mette Skinstad under lørdagens konku

Østberg i farta
Det ble en suksessfylt helg for Citroën i Argentina med dobbeltseier! Mads Østberg sikret 2. 
plassen, mens seieren gikk til lagkamerat Kris Meeke. WRC-runden i Argentina ble et rally med 
mye dramatikk på de tøff e veiene. De to Citroën-førerne klarte seg derimot uten store uhell eller 
tekniske problemer, og sikret en etterlengtet triumf for Citroën Racing. Etter helgens WRC-runde 
ligger Mads Østberg som nummer to i sammendraget i verdensmesterskapet for førere.

Måtte purre på avgiften
Tollvesenet har nå sendt purring til 3.864 kjøretøyeiere i Drammen som 
ikke har betalt årsavgiften som forfalt for over en måned siden. Andelen 
som ikke har betalt er i år på 8,4 prosent av alle i hele landet, mot 9,1 pro-
sent i fj or. Kontorsjef i Tollregion Oslo og Akershus, Dag H. Ramsjø sier at 
dersom avgiften ikke er betalt innen 6 mai, blir kjøretøyet avskiltet.


