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Aktivitetsplan fra 2.september 2019 

Lavterskel møteplass med fokus på trivsel og god helse. 

Funksjonell trening med skånsomme apparater og veiledning hele dagen. 

 

 
MANDAG 

 

11.00-19.00 

 
TIRSDAG 

 

10.00 – 17.00 

 
ONSDAG 

 

11.00 – 19.00 

 
TORSDAG 

 

10.00- 17.00  

 
LØRDAG 

 

13.00 – 15.00 

 
Vi øver på å 

snakke og lese norsk 
13.00 – 15.00 

 

 
Tøyning og stabilitet 

mot smerter 
10.30 – 11.45 

 
Kom i form 

Aerobic & Zumba 
14.00 – 14.45 

 
Pust og stress ned 

Medisinsk yoga 
10.30 – 11.45 

 

Trening på 
apparater  
hver dag i 

åpningstiden 
 

 

Tøyning og stabilitet 

mot smerter  

15.30 – 16.45 
 

 

Bindevevstrening 
mot smerter 
11.00 -11.20 

 

Tøyning og stabilitet 
mot smerter 

15.00 – 16.15 

 

Kom i form 
Aerobic & Zumba 

12.00 – 12.45  

 

Trening med 
apparater 

13.00 - 15.00 

 

Kom i form  
Aerobic & Zumba 

17.00 – 17.30 

 

Bindevevstrening 
mot smerter 
11.30 -11.50 

 

Selvforsvar (gratis) 
-bli trygg og få bedre selvtillit 

16.30 – 17.30 
 

 

Tøyning og stabilitet 
mot smerter  

12.50 – 14.05 

 

Husk matpakke, 
vannflaske og 

innesko 

 

Tøyning og stabilitet 

mot smerter  

17.30 – 18.30 
 

 

Kom i form 
Aerobic & Bellyfit 

12.00 – 12.50 

 

Vi øver på å lese  

og skrive norsk 

17.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

Pust og stress ned 
Medisinsk yoga 

13.00 – 14.15 
 

 

Kom i form  
Aerobic & Zumba 

17.30 – 18.00 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Tøyning og stabilitet 

mot smerter  

18.00 – 19.00 
 

 

 

 

 

 

Ring og avtal tid for inntakssamtale og opplæring første gang. 

Aldersgrense 14 år. Egenandel 450,- for 6 md. Man trenger ikke henvisning. 

Jenter under 18 år må ha med seg foresatte eller tar med bekreftelse fra foresatte. 

Sted: Vulkan 15 (ved Westerdahls, nær Mathallen, i bakken ved Rema 1000) 

Buss 34 eller 54. Stopp: Telthusbakken. Tlf: 22115070 www.helseforumforkvinner.no 
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HVILKE AKTIVITETER PASSER FOR DEG? 
 

 

Vi øver på norsk: Bli med å snakke norsk  
 

 

Pust og stress ned:  

Medisinsk Yoga. Rolige og myke øvelser med pust og avspenning mot stress, for 

bedre søvn og selvbevissthet (mindfulness). Man bør kunne en del norsk språk 

for å være med på timen. Men snakk med instruktøren før timen hvis du er i 

tvil. 
 

 

Tøyning og Stabilitet –  hele kroppen:  

Rolige og funksjonelle øvelser med fokus på å mykne opp stiv muskulatur, øke 

bevegelse, øke stabilitet og blodsirkulasjon. 
 

 

Bindevevstrening: Rolige og enkle øvelser som løsner opp spenninger i 

musklene og gir bedre bevegelighet. Vi jobber i små grupper, max 5 personer. 

 
 

Kom i form – Aerobic, Bellyfit og Zumba:  

Kondisjonsøvelser med blanding av enkle aerobic og danse bevegelser for 

motivasjon og glede. God oppvarming og nedtrapping av puls, intervall. 

Moderat tempo. Enkle øvelser. Individuell tilrettelegging. Fra 9 år i følge med 

voksen. 
 

 

Selvforsvar 

Gratis selvforsvars kurs for jenter og kvinner fra 14 år og oppover. Passer for 
nybegynnere. Her bygger vi opp selvtillit og mestringsfølelse og lærer å takle 
ubehagelige situasjoner i hverdagen. Vi praktiserer ikke en spesiell kampsport og 
det er valgfritt om man ønsker nærkontakt i treningen. Første gang: møt opp litt 
tidligere for informasjon. 

 
Redigert oktober 2019 

Hvis treningen er vanskelig så kom og snakk med oss 

vi hjelper deg slik det passer for deg  

 Det er bra at alle kommer presis til timene, og blir til timen er slutt   


