
Så og si hele 2020 var preget av 
pandemien Covid 19. Det ble store avvik 
fra den opprinnelige aktivitetsplanen 
grunnet smittevernregler og restriksjoner 
fra myndighetene. Det vil vi også ta høyde 
for i 2021, kanskje lenger. 

Du vil alltid fi nne siste info og oppdatert 
timeplan på:
• Facebook: 

60pluss ekstra Oslo Idrettskrets  
• www.idrettsforbundet.no/oslo 

Du kan også få en utskrift av planen der vi 
trener.
Alle som blir registrert i 2021 vil få 
tilsendt aktivitetsplanen og aktuell info på 
e-post eller i posten. Husk derfor å skrive 
tydelig navn og adresse på kontaktinfo. 
All registrering slettes ved årsskifte.
I perioder kan det bli begrensning på 
antall deltagere per treningsøkt. Det vil 

Når du har betalt kan du benytte alle 
oppsatte aktiviteter.

Stengt hele jule- og påskeuken, samt alle 
o� entlige fri- og helligdager. 
Sommerstengt. Info under hver aktivitet.

Se også blå aktivitetsplan for andre 
60pluss aktiviteter. 
60pluss – vår nye folkebevegelse!

60pluss ekstra fi nansieres av 
Oslo kommune.

VELKOMMEN!
Avd Fysisk aktivitet og helse
Mobil 906 25 803/934 98 698
e-post: 60plussekstraoslo@gmail.com

60pluss ekstra er et aktivitetstilbud 
i regi av Oslo Idrettskrets. Målet er å 
tilby osloborgere over 60 år et variert og 
sosialt treningstilbud. Det kreves ingen 
erfaring for å delta.

Treningen ledes av kvalifi serte og erfarne 
instruktører, som gir veiledning og sikrer 
at treningen blir gjennomført på en riktig 
og trygg måte. 
 
Møt opp, det er vanligvis ingen 
påmelding (se timeplanen). Er du ny 
deltager kan du prøve en aktivitet før 
du betaler. Registreringsskjema med 
betalingsinfo får du ved fremmøte.  

Du kan betale med giro eller Vipps. 
Det koster kr 800,- (Vipps 820,-) per 
semester eller kr 1500,- (Vipps 1520,-) 
for hele 2021. Deltakeravgift 
refunderes ikke. 

da være påmelding på sms. Info og telefon 
nummer vil stå i timeplanen.
Hvis koronasituasjonen medfører 
stenging av treningsanlegg og aktiviteter 
kan det bli alternative treningstilbud, som 
for eksempel utetrening, direktesendte 
timer og tilsendte treningsprogram for de 
som ønsker.

Her vil du fi nne direktesendte og lagrede 
treningstimer fra oss:
• Youtube: 

60pluss ekstra Oslo Idrettskrets

Se «timebeskrivelse» over de aktiviteter 
som vanligvis pågår. 
Grunnet Covid 19 vil garderobe ikke 
alltid være tilgjengelig. Kom derfor ferdig 
skiftet.
Vi ber alle respektere våre 
smittevernstiltak både før, under 
og etter trening.
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TRIM TIL MUSIKK
Trening til musikk. Enkle trinn uten 
hopp. Timen inneholder også noen 
styrkeøvelser på matte, uttøying og 
avspenning. Se også egen time med fokus 
på bevegelighet.

STYRKE I APPARATER
Styrketrening i apparater og med 
forskjellig utstyr. Sammen med 
instruktør får du satt opp ditt eget 
program. Veiledningstime må avtales. 

STYRKE/BALANSE SIRKEL  
Gruppetime med felles oppvarming, 
styrke, - og balanseøvelser. Man 
forfl ytter seg til ulike stasjoner i oppsatt 
rekkefølge.Enkle øvelser (på matte, med 
strikk, små håndvekter ol). 

YOGA
Enkle posisjoner og serier, som passer 
for alle. Rolig tempo med fokus på 
pust, tilstedeværelse og observasjon i 
stillingene.   

VANNGYM
Skånsom trening med enkle bevegelser 
i vann og til musikk. Vi bruker fl ytebelte 
og pøller i treningen. 
Du kan delta selv om du ikke kan 
svømme.

SPINNING
Gruppetime. Sykling på stasjonær 
spinningsykkel. Ledes av instruktør og 
til musikk. Ta med vannfl aske og et lite 
håndkle.

MENSENDIECK
Treningsformen bygger på et pedagogisk 
system som er mer enn 100 år gammelt.   
Gruppetime med enkle øvelser uten 
musikk, og med nøye veiledning og 
instruksjon av mensendieck 
– fysioterapeut.
Helsefremmende, forebyggende og 
behandlende.  

Møt presis til alle gruppetreninger. 
Ingen inngang etter start.

 

TIMEBESKRIVELSE 
60pluss ekstra

60pluss ekstra er et aktivitetstilbud der 
Verdiplakaten viser våre kjerneverdier 
og retningslinjer. 
Brudd på disse kan medføre bortvisning.

Oslo Idrettskrets
idrettsforbundet.no/oslo

60pluss ekstra skal være et 
trygt, sosialt og inspirerende 
treningssted der vi:

• Opptrer vennlig, tar hensyn til 
hverandre og viser alminnelig 
god oppførsel.

• Følger de ansattes anvisninger

• Møter presis og følger 
oppholdstiden

– Du trener på eget ansvar og har 
ansvar for dine personlige eiendeler.

– Barn har ingen adgang.


