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KATALOGEN
MOSJONS-
for voksne og seniorer i Øvre- og Nedre Eiker
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  MOSJONSKATALOGEN VISER DEG MULIGHETENE!

I Mosjonskatalogen presenteres 

tilbud fra frivillige organisasjoner, lag 

og foreninger. Den gir også en oversikt 

over treningssentre og svømmehaller 

i området.

Målet med katalogen er å gjøre det enklere 

for innbyggerne å få vite om tilbud som 

finnes og hvordan de kan komme i kontakt 

med dem. Vi håper dette kan inspirere og 

gjøre det lettere for flere å komme i gang 

med fysisk aktivitet. Tilbudene er hoved-

sakelig gratis å delta på, med noen unntak. 

Alle aktivitetene er satt opp med kontakt-

personer som kan gi mere opplysninger om 

aktiviteten, tidspunktet og stedet. 

Disse kontaktpersonene er glade for å få 

telefoner vedrørende sine aktiviteter.

Tilbudene er delt inn i nivåer for å gjøre det 

enklere å finne ut av hva slags tilbud som 

passer for den enkelte.

  Nivå 1: Kan delta med hjelpemidler.  

Mulighet for å sette seg underveis og       

regulere intensiteten selv. Flatt underlag.

  Nivå 2: Kan være i fysisk aktivitet i 

20 minutter sammenhengende. Variert 

underlag. Lett til moderat intensitet.

  Nivå 3: Høyere intensitet. Kan gå i   

trapper og bakker og være i fysisk aktivitet 

i 45 min.

Dersom det er noe som ikke stemmer i 

katalogen, eller du vet om andre tilbud som 

ikke er kommet med, ber vi deg ta kontakt 

med oss på telefon: 468 10 780 eller sende 

en e-post til frisklivssentralen@aktiveiker.no. 

Her kan du også henvende deg for å få flere 

eksemplarer av katalogen.
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GÅGRUPPER ØVRE EIKER

Motivasjonsgruppe/diabetesgruppa, 
Gamle Hokksund
Gåtur, hver enkelt bestemmer lengden på turen selv. 
Diabetesforbundets motivasjonsgrupper er selvhjelpsgrupper med 
fokus på fysisk aktivitet og kosthold. Sammen skal 
deltakerne inspirere og motivere hverandre til gode levevaner. Ingen 
krav om diabetes, åpent for alle.
Oppmøte: tirsdag kl. 11-13 frivillighetens hus i Hokksund 
(Arbeideren).
Kontakt: Kari 959 30 406

  Nivå: 1-2

Stavgang/gågruppe, Loesmoen
Gågruppe 60+ i regi av Pensjonistforeningen. Gruppen går i rolig 
tempo, etter trening nytes kaffe og niste i Hokksundhallen.
Oppmøte: mandag kl. 11.00 -12.00 Hokksundhallen. 
Kontakt: Petter Berg 327 51 356

 Nivå: 2

Stavgang/gågruppe, Loesmoen 
Gåtur med øvelser og intervaller underveis. 
Oppmøte: mandag og torsdag kl.10.00-11.30 
Bak Hokksundhallen om sommeren og 
første p-plass før hallen om vinteren.
Kontakt: Egil 918 19 072/
Torill Brenna 977 93 736

  Nivå: 2-3 

4 x 4 Hoensmarka 
Intervalltrening i lysløypa, hvor en selv styrer intensiteten.  
Oppmøte: onsdag og fredag kl. 08.45 - 09.30 på parkeringsplassen.
Kontakt: Hanne Thygesen. Ring tlf. 327 01 607 eller 
sms på mobiltelefonnr. 993 89 265

  Nivå: 2-3

Trimgruppe, Skotselv  
Gåtur i variert terreng.
Se facebookgruppe «Trimgruppa i Skotselv» for mer informasjon
Oppmøte: onsdag kl. 19.00 - 20.00 i svingen ved Bunnpris.
Kontakt: Karolina Leversby 975 48 020

  Nivå: 2-3

Ut på tur – DOT Eiker, oppmøte Hokksund
Gåturer i variert terreng i Øvre- og Nedre Eiker. 
Gratis for medlemmer av DNT og 30 kr per tur for andre.
Oppmøte: tirsdag kl. 10.00 – ca 15.00 v/ P-plassen mellom 
jernbanestasjonen og ungdomsskolen i Hokksund. Samkjøring.
Kontakt: Torill Medrud 90 18 18 23/Reidun Gregersen 476 18 617. 
www.turistforeningen.no/drammen/index.php?fo_id=4480 

 Nivå: 3

Gågruppe, Vestfossen
Går lengre turer med relativt høyt tempo.
Oppmøte: onsdag kl. 10.00 – 11.30, Vestfossen, Hengsrød smie 
i Skarragata.
Kontakt: Kjell 412 59 231

 Nivå: 3
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Gågruppe, Ullern/Hokksund
2-3 km i bratt terreng med godt tempo, totalt er hele turen 
på ca. 7 km. Oppmøte: torsdag kl. 10 -11.30 parkeringsplass Ullern.
Ta kontakt med Torill før oppmøte. Kontakt: Torill Brenna 977 93 736

 Nivå: 3

GÅGRUPPER NEDRE EIKER

Gågruppe/spasergruppe, Krokstadelva
Gruppen går på flatt underlag og det er muligheter for å 
delta med hjelpemidler, sosial samling etter turen.
Oppmøte: torsdag kl. 11.00 Gamle IBK banen.
Kontakt: Frivillighetssentralen v/ Patricia Emeci 322 32 855/ 
995 42 524

 Nivå: 1

Gågruppe, Mjøndalen
Gågruppe for alle, tempo tilpasses etter deltakere.
Oppmøte: fredag kl. 10.00 – 11.30 Vassenga parkeringsplass.
Kontakt: Eivind 916 96 194 / Else 907 23 370

 Nivå: 2

Portåsens venner, Mjøndalen
Gåturer rundt Portåsen, forskjellige løyper hver gang med mulighet til 
å bli ekstra godt kjent og kanskje lære noe nytt om nærmiljøet. Turen 
starter og ender på tunet på Portåsen der det vil være mulig å kjøpe 
en kaffekopp og litt å bite i.
Oppmøte: tirsdager kl. 11.00 på tunet på Portåsen.
Kontakt: Inggerd Sørensen 484 03 050
www.portaasen.no/portaasens_venner

 Nivå: 2

Trimgruppe i Solbergelva
Aktiv utetrening i gruppe, voksne 55 +. Går i variert terreng med 
intervall-, styrke- og balansetrening underveis. 
Gruppen er i regi av Frisklivssentralen Aktiv Eiker.
Oppmøte: tirsdag og torsdag kl. 12.00 -13.00 utenfor Solberghallen. 
Treningsavgift per semester. Kontakt: Ingunn Årøen 416 08 754

 Nivå: 3

Stavgang/gågruppe, Krokstadelva 
Gruppen går lengre turer i variert terreng.
Oppmøte tirsdag og torsdag kl. 18.00 - 19.30 Årbogen, 
nedre parkering (sommer) og Nedre Eiker kirke (vinter).
Se facebookside “Gågruppa i Krokstadelva” for mer informasjon.
Kontakt: Sven Runar og Ann Elin Knutsen 
Mobil: 928 22 501/924 28 794

 Nivå: 3

TRIMGRUPPER INNENDØRS, ØVRE EIKER

Pensjonisttrim, Hokksund
Trim for godt voksne, mulighet for sosialt samvær etter trening.
Oppmøte: tirsdag kl. 10.00-11.00 Sanitetshuset, Hellefossveien. 
Kontakt: Astrid Tronsen 954 38 491

  Nivå: 1-2

Variert dansetrim, styrke og kondisjonstrening, 
Vestfossen
Allsidig trening for alle, voksne til seniorer. 
Oppmøte: onsdag kl. 18.00 -19.00 Vestfossen Flerbrukshall.
Kontakt: Inger Marie Holte 926 61 692. Treningsavgift

 Nivå: 2
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Trim, turn og tabellprogram for damer, Loesmoen
Treningen deles i to deler. I del 1 øver vi inn fellesprogram til 
Storkretsturnstevne i Kristiansand i april 2016, samt juleoppvisning i 
Hokksundhallen. I del 2 kjører vi styrketrening og avspenningsøvelser. 
Åpent for alle som har lyst. Vi ønsker oss flere deltakere! 
Oppmøte: mandag kl. 17.00 - 18.30 i speilsalen, Hokksundhallen.
Kontakt: Berit 959 73 935 
Medlemskap.
www.hokksundturn.no

  Nivå: 2-3

Kvinner trim, dans, styrke Loesmoen
Vi bruker koreografert dans for å få opp pulsen. 
Godt sosialt miljø og moro vektlegges.
Oppmøte: mandag kl. 20.00 – 21.30 i turnhallen, Hokksundhallen.
Kontakt: Janne E Holmen 477 54 221/hokksundturn@gmaill.com
Medlemskap.
www.hokksundturn.no

 Nivå: 3

Mixtrim for voksne kvinner og menn, Loesmoen
Oppvarming og hard styrketrening til musikk, med vekt på god 
avspenning til slutt. Dette er en treningstime man blir svett av! 
Oppmøte: onsdag kl. 18.00 - 19.00 i speilsalen, Hokksundhallen.
Kontakt: Evy 907 79 723
Medlemskap.
www.hokksundturn.no

 Nivå: 3

Herretrim Loesmoen
Et allsidig treningsopplegg med økt bevegelighet, styrke og kondisjon 
som mål for herrer i alle aldre. Det er lagt opp slik at det er uavhengig 
av hvordan formen er, men den bør ikke være helt borte. Alt foregår 
til musikk. I tillegg er det noen minutter basketball (frivillig). 
Vi legger stor vekt på å ha det morsomt! 
Oppmøte: mandag kl. 20.15 - 21.45 i Hokksundhallen
Kontakt: Nils Petter 905 81 686
Medlemskap.
www.hokksundturn.no

   Nivå: 3

Crossfit/aerobic damer, Fiskum
Mandag kl 19.30 - 20.30 Fiskumhallen
Treningsavgift.
http://www.fiskumil.no/ 

 Nivå: 3

TRIMGRUPPER INNENDØRS, 
NEDRE EIKER

Fallforebyggende trening, Mjøndalen.
Voksne/eldre med nedsatt balanse, og som er redd for å falle. 
10 ukers kurs. 
Oppmøte: tirsdag og fredag, 9.00 - 10.00 eller 10.00 -11.00 
Bråta bo- og aktivitetssenter. 
Kontakt: Nina Birkelund 476 11 575 (man, tirs, fre) før oppstart.

 Nivå: 1
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Trim til musikk, Mjøndalen
Enkle bevegelighets, kondisjons- og styrkeøvelser etter instruksjon 
fra CD. Mulighet for å støtte/sette seg underveis. 60+. 
Arrangeres av Sanitetskvinnene.
Oppmøte: mandag kl 11.00 - 12.30, Samfunnshuset. Kaffe etterpå.
Kontakt: Frivilligsentralen v/ Patricia Emeci 322 32 855

  Nivå: 1-2

Trim til musikk, Krokstadelva
Dans og moro til musikk, er muligheter for å sette seg ned underveis.
Folkets Hus i Krokstadelva (LHL) 60+ K/M
Oppmøte: mandag og torsdag kl. 10.00 - 11.00
Kontakt: Arne Lorenzen 328 78 597/lhl.nedre-eiker@lhl.no

  Nivå: 1-2

24FitClub, Mjøndalen
Styrke og kondisjonstrening i gruppe (Tabata) hvor alle trener 
ut i fra sine forutsetninger. 25 kr per gang som inkluderer næringsrik 
shake etter trening.
www.24fitclud.no 
Oppmøte: mandag kl. 19.00- 20.00 og torsdag 19.30 - 20.30. 
Rosendal skole (bak adventkirken).
Kontakt: Lillian Kildal 996 11 834

  Nivå: 2-3

DANS, ØVRE EIKER
Torsdagsdansen, Hokksund
Dans og musikk med fast instruktør. Godt for 
både hodet og beina! Sosial hygge underveis. 
Åpen for alle, og er bare å møte opp direkte. 
Ta med danseskoa. ☺
Oppmøte: torsdag kl. 18.00 – 20.30 
Øvre Eiker Rådhus, festsalen.
Kontakt: Gjertrud Norli 934 90 385/327 52 629

 Nivå: 2

Hokksund Seniordans
Sprekere-gladere-friskere. Du trenger ingen 
forkunnskaper for å bli seniordanser. Bruker danser som 
er tilpasset voksne mennesker, med fengende musikk. 
Trenger ikke å ha med partner, får utdelt blått eller rødt bånd.
Oppmøte: tirsdag kl. 11.00 – 13.00, Rådhuset i Øvre Eiker, festsalen
Kontakt: Marit Tenold 954 22 787/marittenold@gmail.com

  Nivå: 2-3

DANS, NEDRE EIKER
Linedance, Mjøndalen
For alle som ønsker å lære seg linedance og for de som kan litt 
mer og har gått på kurs. Oppmøte: Mandager kl.18.00-19.00 
(nybegynnere) og kl. 19.00 – 21.00 for de som kan litt mer og 
har gått på kurs. MIF huset.
Kontakt: Line 901 08 172 - www./bootsinline.blogspot.no 
Kursavgift.

 Nivå: 2
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Seniordans, Mjøndalen
Inkluderende danseform, variert musikk og dans.
Oppmøte: onsdag kl. 10.30 - 12.30 (nybegynner fra kl. 09.30) 
Mjøndalen samfunnshus.
Kontakt: Frivilligsentralen v/Patricia Emeci 322 32 855

 Nivå: 2

Leikarring, Mjøndalen
Åpent for alle med sans for musikk og dans, levende musikk hver 
gang og egen instruktør. Muligheter for å sitte underveis.
Oppmøte: torsdager kl. 18.00 - 20.30 Hermansenteret.
Kontakt: Inger Elisabeth Haugan Slaatten 414 27 667
Treningsavgift.

 Nivå: 2

ANNET, ØVRE EIKER

Veteranbordtennis, Loesmoen
Bordtennis for alle over 35 år.
Oppmøte: tirsdag og torsdag kl. 10.00 i Hokksundhallen.
Eiker bordtennisklubb
Kontakt: Rolf Andersen 996 22 694

 Nivå: 2

Eiker Golfklubb
Åpent for alle, egen senior avdeling med medlemmer fra 50 år 
og oppover (onsdag kl 10.00).
Har tilbud fra nybegynnere til litt mer drevne. Tilbyr opplæring.
Fine områder å øve på som også passer for de med nedsatt 
bevegelsesmulighet. 

Fine turstier rundt anlegget som kan benyttes av de som ikke 
ønsker å spille golf. Egen kiosk med bl.a. kaffe og vafler.
Kontakt: Bent G. Bardalen 906 50 965/post@eikergolf.no
Kontakt seniortilbudet: Per Wium mobil 900 20 471
www.eikergolf.no 

 Nivå: 2

Innebandy, Fiskum 
Oppmøte: tirsdag kl. 20.00 - 21.00, Fiskumhallen.
http://www.fiskumil.no/

 Nivå: 3

Spinning, Fiskum
Oppmøte: onsdag kl. 18.00 - 19.30 og torsdag kl. 19.30 - 20.30, 
Fiskumhallen.
http://www.fiskumil.no/

 Nivå: 3

Eiker Padleklubb, Hokksund
En klubb for alle. Mandag og torsdag er det padling, - året rundt.  
Om sommeren har vi teknikktrening i tillegg til padling for nybegyn-
nere og turpadling for viderekomne. Sammen ut - sammen hjem. 
Vi padler i samlet flokk. Se mer informasjon på 
www.eikerpadleklubb.net eller ring Gro Karlsson på 908 88 381. 
Velkommen som padler i Eiker padleklubb.
Medlemskap.

Orientering, Eiker O-lag, Ormåsen
Torsdager treningsløp, klasser for nybegynnere.
Kontaktperson: Kjell Klokkerud 974 28 363
www.eikerol.no  
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Havfiske
Arrangerer havfisketurer fra Langesund.
Kontaktinfo: Roy Hansen 926 38 682/post@havfiskeklubben.no
www.havfiskeklubben.no

   Nivå: 1-3

Badminton, Hokksund
Eiker Badmintonklubb gjelder for både Øvre- og Nedre Eiker.
Badminton passer for alle, fra barn til pensjonister. 
Ypperlig som familie-idrett.
Vi trener i hallen på Hokksund ungdomsskole: 
onsdag kl. 17.30 - 19.30 og søndag kl. 18.00 - 20.00
Gratis prøvespilling.
Kontakt: Bertil Hogganvik 452 72 081/bertil@hogganvik.no 
Treningsavgift.

  Nivå 2 og 3

ANNET, NEDRE EIKER

Volleyball, Krokstadelva
Volleyball for damer/herrer
Oppmøte: onsdag kl. 20.00 - 22.00 
Ekneshallen.
Kontakt: Lars-Erik 419 00 097 
Eiker Volleyballklubb

 Nivå: 2

Løpskarusell/Skikarusell
Trimløp for store og små, ta med hele familien og kom i god form. 
Ulike lengder 1 km, 2 km, 3 km, 5 km og 10 km. Bestemmer lengde 
og tempoet selv. Arrangeres 3 ganger om våren og 3 ganger om 
høsten. Foregår på Årbogen.
Kontakt: Birkebeineren IF – Hans Henrik Heggum 958 85 429 
ski@ibk.no og sykkel.ibk.no
Treningsavgift.

  Nivå: 2-3

Fotball, Krokstadelva
Fotball for de som er mellom 20-50 år.
Oppmøte: onsdag kl. 19.30 - 21.00 Ekneshallen
Sesong fra midten av september til første onsdag i mai.
Kontakt: Thomas Rogeberg/fanthomas72@hotmail.com
Treningsavgift.

 Nivå: 3

Judo & Ju jitsu, Mjøndalen
Kampsport. Treningen kan lett tilpasses hver enkelt 
utøver slik at denne får mest mulig utbytte.
Oppmøte: 
Judo for voksne tirsdag og torsdag fra 
kl. 19.30 - 21.00 
Mjøndalshallen.
Oppmøte: Ju jitsu for voksne mandag og 
onsdag 18.30-20.00 
Mjøndalshallen.
Kontakt: Shino Wilberg 934 00 273/ judo@mif.no
Treningsavgift.

 Nivå: 3
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TRENINGSSENTRE, ØVRE EIKER

Salto treningssenter, 
Hokksund rehabiliteringssenter, Loesmoen
Tilbud om personlig veiledning, trim med apparater eller gruppetrim.
Kontakt: 322 53 200
www.saltotreningssenter.no 

Progym, Loesmoen
Bredt tilbud innen styrke-, kondisjon- og vibrasjonstrening. 
Kontakt: 327 00 901
www.progymhokksund.no 

Trening for deg, Loesmoen
Tilbud om personlig veiledning, trim med apparater eller gruppetrim.
Kontakt: hokksund@treningfordeg.no
www.treningfordeg.no

Vestfossen treningssenter
Tilbud om personlig veiledning, trim med apparater eller gruppetrim
Storgata 74. 
Kontakt: 919 11 885/post@vestfossentrening.no 
https://www.facebook.com/VestfossenTreningssenter

Pax Kundalini Yoga, Hokksund
Tilbyr Kundalini Yoga, yogisk behandling og livsveiledning. 
Kundalini Yoga = hverdagsyoga for god helse, glede 
og fred i hjertet.
Kontakt: Nina 916 65 030/
post@paxkundaliniyoga.no
www.paxkundaliniyoga.no
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TRENINGSSENTRE, NEDRE EIKER

Hverdagsmagi Kundalini Yoga, Mjøndalen
Kundalini Yoga, Pust meditasjon og egne seniortimer.
Storgata 2, 2. etg. (inngang bakgården Høibakk). 
Kontakt: 913 44 284. Se Facebook.

Stamina, Mjøndalen
Tilbud om personlig veiledning, trim med apparater eller gruppetrim.
Kontakt: 322 36 969
www.staminagroup.no 

Puzt, Mjøndalen
Et godt sted å trene for jenter, et sted hvor du kan senke skuldrene 
og bare være deg selv. Har gruppetimer som: pilates, salsa, styrke 
og pust balanse.
Kontakt: post@puzt.no 
www.puztmjondalen.com/

CrossFit, Mjøndalen
Funksjonelle øvelser med høy intensitet.
Drammensveien 73.
Kontakt: 994 24 597/ 
post@crossfitholmgang.no

Funksjonell Helse, Krokstadelva
Tilbud om personlig veiledning og gruppetimer.
Gamle Riksvei 361. 
Kontakt: 932 60 674. 
www.funksjonellhelse.no og Facebook.

Gården BootCamp og PT, Mjøndalen
God “gammeldags” variert utetrening som gir resultater for kropp 
og sjel. Bootcamp, sirkeltrening og personlig trening. 
Drammensveien 171. 926 26 703. Se Facebookside.
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BASSENGTRENING OG 
SVØMMEOPPLÆRING

Vanntrening m/ instruktør i regi av 
Øvre- og Nedre Eiker Revmatikerforening
En gang i uken er det trening med instruktører som drar oss 
gjennom en time med trening etter fengende musikk. 
Lyst til å prøve? 
Ta kontakt med oss da vel. Du trenger ingen diagnose for å være 
medlem. Oppmøte: onsdag kl. 18.45 - 19.30 og 19.30 - 20.15 
Hokksund rehabiliteringssenter.
Medlemskap.
Kontakt: Øvre- og Nedre Eiker Revmatikerforening 976 55 890

Vanngymnastikk på dyptvann, 
tirsdag og torsdag kl. 16.00 - 16.45
Vanngymnastikk for damer, 
onsdag kl. 20.00 - 20.45

Vanngymnastikk, 
fredag kl. 11.30 - 12.15
Stille time, 
torsdag kl. 20.30 - 21.30
Kontakt: Eknes Svømmehall 328 77 982
Treningsavgift.
ekneshallen@nedre-eiker.kommune.no

Blekkspruten, Mjøndalen
Svømmekurs for voksne og ulike treningstilbud i basseng. 
Kontakt: 328 75 900.
Bråtaveien 2, 3050 Mjøndalen
Treningsavgift.
www.blekkspruten.com 

SVØMMEHALLER

Øvre Eiker Svømmehall, Hokksund
Kontakt: 322 51 203
www.ovre-eiker.kommune.no/kultur/svommehaller

Eknes Svømmehall, Krokstadelva
Kontakt: 328 77 982
www.nedre-eiker.kommune.no/eknes-svoemmehall.537303-85679.
html

Vestfossen folkebad
Kontakt: 322 51 203
www.ovre-eiker.kommune.no/kultur/svommehaller/Sider/
Vestfossen-folkebad.aspx
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Liker du best å trene på egenhånd kan kanskje 
disse nettsidene være til inspirasjon og hjelp: 
www.ut.no og www.godtur.no 
Disse kan gi forslag til turer, overnattinger, 
kart med mer.

TRIM PÅ EGENHÅND

Frisklivsstien i Hokksund
Frisklivssti fra Hokksund camping, godt merket løype. 
Frisklivsstien er en rundløype på sti med kart og oppslag for 
styrkeøvelser med instruksjoner underveis, satt opp i samarbeid 
med motivasjonsgruppa til diabetesforeningen.

Ti-på-topp og turorientering, Eiker O-lag
Turorientering er verdens beste mosjonsform! 
Den kombinerer gode naturopplevelser med fysisk aktivitet og 
hjernetrim, noe som gir deg godt humør, god helse og mye glede. 
Det er ulik grad av vanskelighet og tilgjengelighet. 
Turorientering har fire nivåer og lettest er grønt.
Grønne turer er lagt i nærområder og er lett o-teknisk. 
Mens vanlig turorientering ofte er litt lenger ut i marka/skogen og 
har mer krevende poster. Ti-på-topp er et tilrettelagt turtilbud for 
folk i alle aldre, på turmålet finner du en turbok og turkode som 
brukes til å registrere dine turer.
For mer informasjon: 
www.eikerol.no
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Noen av effektene av 
fysisk aktivitet er: 

• Du får bedre humør og mer energi
• Muskler og skjellet styrkes
• Du får bedre søvnkvalitet
• Det blir lettere å delta på sosiale aktiviteter 
• Du styrker immunforsvaret og får 
 bedre helse

Anbefalinger

• Voksne bør være fysisk aktive i minst 
 150 minutter hver uke. Aktiviteten bør  
 gjøre deg lett andpusten. Er aktiviteten  
 av høy intensitet, som får deg å puste  
 mye mer enn vanlig, holder det med minst  
 75 minutter hver uke. Anbefalingene kan  
 også oppfylles med en kombinasjon, for  
 eksempel 70 minutter moderat og 40  
 minutter med høy intensitet

• Aktiviteten kan deles opp i økter av minst 
 10 minutters varighet. 

• Minst to ganger i uka bør man utføre 
 aktiviteter som styrker musklene. 

• Tiden i ro bør reduseres, lange perioder  
 i ro bør stykkes opp med avbrekk med 
 lett aktivitet.

Ønsker du veiledning om 
fysisk aktivitet? 

Ta kontakt med Frisklivssentralen Aktiv 
Eiker hvis du trenger veiledning og støtte 
til å komme i gang med fysisk aktivitet eller 
endringer av andre levevaner. 

Tlf: 915 76 214/ 468 10 780 
E-post: frisklivssentralen@aktiveiker.no
www.aktiveiker.no

 

Regelmessig fysisk aktivitet forebygger plager 
og er en viktig kilde for helse, livskvalitet og overskudd i hverdagen 
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Regelmessig fysisk aktivitet forebygger plager 
og er en viktig kilde for helse, livskvalitet og overskudd i hverdagen Aktivitet gir positive 

gevinster gjennom hele 
livsløpet, og det er aldri 

for seint å begynne. 
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91 57 62 14 / 46 81 07 80 
frisklivssentralen@aktiveiker.no 

www.aktiveiker.no


