
 
Drammen                    vi gjør en forskjell 

 

Fysisk aktivitet for ansatte i frisklivssentraler  

Deltakerne: Vi har to typer gruppe, en for kvinner, og en for både menn og kvinner. Begge 

gruppene er sammensatt av deltakere i aldre fra 20-70 år, ulike diagnoser, erfaringer, nivå og 

etnisitet. Vi har fortløpende inntak. Vår erfaring er at jo mer heterogen gruppen er, jo lettere er det å 

ha et friskt fokus på treningen. Fokus på ressurs og mestring på tross av begrensninger. 

Viktige prinsipper for en frisklivstrening:  

 Se alle – Registrerning av deltakerne ved ankomst er en måte å sikre at alle deltakere sees, i 

tillegg til at vi har fokus på å støtte og oppmuntre deltakerne underveis i økta. 

 Tilrettelegging i forhold til nivåforskjeller – Deltakerne har ulike fysiske utfordringer og 

ulikt tempo. ”Opphenting” når vi går fra A til B er viktig, de første snur og henter de 

bakerste, alle går til alle er fremme. Vi velger aktiviteter hvor nivåforskjeller blir mindre 

synlig, unngå at noen føler seg som ”tapere”. 

 ”Eget tempo” – Deltakerne har selv ansvar for å tilpasse intensitet ut fra egne forutsetninger 

og dagsform. Dette er det viktig at instruktøren presiserer hver gang – hver og en skal ha 

fokus på seg selv. 

 Treningen – Intervallprinsipp ved kondisjonstrening. Treningen blir lagt opp etter en fast 

struktur, med variasjoner innenfor denne rammen. Vi starter alltid i ring med oppvarming og 

”riste-sammen-øvelser”. Fokus her er å bli varm, se hverandre og bli litt mer kjent. 

Hoveddelen består av ulike typer intervaller, fra lekpregede aktiviteter til vanlige intervaller 

feks i bakke. Her er det viktig å ha enkle og tydelige instruksjoner. Ikke for mange ulike 

aktiviteter pr. gang. Mange deltakere har lite treningserfaring og trenger trygging i forhold 

til fysisk anstrengelse. Hva skjer med puls og pust, hva er høy intensitet, hva er pratetempo, 

hvordan skal man kjenne det på toppen av en bakke osv. Felles nedtrapping og avslutning. 

 Utstyr - Det man må ha med seg er klokke, mobil, enkelt førstehjelpsutstyr og cola. Ellers er 

naturen og uteområdet vår treningsarena, med de variasjoner årstidene gir. Bakker og ulent 

terreng kan brukes til intervaller, trær og benker kan brukes til styrkeøvelser, kvister, 

kongler og steiner kan brukes i lek. Snø på vinteren er ingen hindring – men en fin mulighet 

til å få opp pulsen! Enkelt utstyr kan likevel gi noen flere variasjonsmuligheter, som 

markeringsbrikker, erteposer, terninger, kortstokk, markeringsbånd osv. 

 Vann og frukt – På frisklivssentralen i Drammen får alle deltakerne en vannflaske. Denne 

brukes på alle treninger. Etter hver trening får deltakerne oppskjært frukt og grønnsaker. 

Mange gir tilbakemeldinger på at de gjennom dette har lært å bli glad i å drikke vann, de har 

oppdaget at frukt er godt og at også brokkoli og blomkål kan spises rått :)! 



  

 

 

 

 

Eksempler på en frisklivstrening 

 

Hva Hvordan 

Oppvarming 

Gradvis økning av intensitet. Bruker 

god tid. 

I ring: Sving og svikt, tøy og bøy. Bytte plass i 

ringen på ulike måter. 

1-2-3-4-5-6: Hvert tall er en oppgave.  

Familier: gå rundt omkring, samles i ulike 

”familier” 

Hoveddel 

Pulstopper med innslag av 

styrkeøvelser underveis 

Bingo: Spre tall fra f.eks 1-40. Vær bevisst på 

bruk av terrenget, kupert, avstander mm. 

Deltakerne får tallremser. 1. Enkle rader: hvem 

får fylt opp flest rader på gitt tid.  

2.Brett, førstemann til BINGO.  

 

4-postersintervall: 4 ulike poster; for eksempel 

sikksakk, knebøy mellom kjegler, gå opp og ned 

i bakke, utfall mellom kjegler. 

 

Intervaller med kinahatter: Snu hatter, to lag 

jobber mot hverandre. Stjeleleken, fire lag.  

Avslutning Nedtrapping, evt. tøyning 

 

 

 

 

 

 

Lykke til med frisklivstreningen! 

Mvh  

Elin Hannevig Celius, Liv Berit Hæg og Gunhild Fretland Rieck, 2014 


