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STYRKETRENING 
I HELSESTUDIO
Styrketrening i apparater og med 
forskjellig utstyr. Sammen med 
instruktør får du satt opp ditt eget 
treningsprogram. 
Veiledningstime avtales.

TRIM TIL MUSIKK
Trening til musikk. Enkle trinn uten 
hopp. Timen inneholder styrkeøvelser 
på matte, uttøying og avspenning.

STYRKE - BALANSESIRKEL 
Gruppetime med kort oppvarming 
før styrke,- og balanseøvelser. Man 
forfl ytter seg til ulike stasjoner. 
Enkle øvelser med noe utstyr. 
(matte, strikk, håndvekter mm.)

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

SOMA MIND
Den funksjonelle stillhet hvor alle 
øvelser gjøres sittende/liggende på 
matten. Det brukes enkle og e� ektive 
teknikker for å nå ro i sinn og kropp.  
Stikkord og fokus for timen: Mental 
stillhet, tilstedeværelse og pust i rolige og 
myke bevegelse.

MENSENDIECK
En treningsform med fokus på 
kroppsbevissthet, stabilitet og 
bevegelighet for hele kroppen. Treningen 
passer for alle uansett fysisk form, og 
spesielt for deg som vil forebygge eller 
har rygg-, nakke- eller bekkenplager.

SYKKEL
Enkel og e� ektiv kondisjonstrening på 
stasjonær sykkel innendørs. Innføring av 
sykkelinnstilling og teknikk.  
Sykkeltimen er variert, med musikk og 
ledes av instruktør. 

VANNGYM
Skånsom trening med enkle bevegelser 
i vann. Vi benytter fl ytebelte og 
pøller. Du kan delta selv om du ikke er 
svømmedyktig.

UTETRENING 
Enkel styrke,- og kondisjonstrening  
tilpasset vær og omgivelser. 

TIMEBESKRIVELSE 60pluss ekstra

TIPS!

• Husk vannfl aske

• Ta gjerne med et håndkle å ligge på 

• Rene innesko

Se blå aktivitetsplan for andre 
60pluss aktiviteter!

Tilbudet fi nansieres av Oslo kommune.



• www. idrettsforbundet.no/oslo
• Facebook: 

60pluss ekstra Oslo Idrettskrets

Du kan også få en utskrift av timeplanen 
der du trener.

Med forbehold om endringer.

Kontor Storgata 
tlf 905 13 615

Idrettspedagog 
tlf 906 25 803/934 98 698

e-post: 60plussekstra@gmail.com

Les timeplanen nøye og møt opp. Er du 
ny deltager kan du prøve en aktivitet 
før du betaler. Registreringsskjema og 
betalingsinfo får du ved fremmøte.

Tren for 
• kr 800,- per semester 

(820,- med Vipps)

• kr 1500,- for hele 2022 
(1520,- med Vipps)

60pluss ekstra er et aktivitetstilbud i 
regi av Oslo Idrettskrets. Vi tilbyr variert 
trening til osloborgere over 60 år. 

Treningen ledes av erfarne instruktører, 
som gir veiledning og sikrer at treningen 
blir gjennomført på en riktig og trygg 
måte.

Vi holder stengt midt på sommeren, 
hele jule- og påskeuken, samt alle 
o� entlige helligdager. 
                                                      
VELKOMMEN!

Timeplanen og 
annen info fi nner du her

Hvem er vi? Hvordan bli deltager?

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.

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

VERDIPLAKATEN

våre kjerneverdier:

Oslo Idrettskrets
idrettsforbundet.no/oslo


