
 

 

 

MANDAG 
Friskliv utetrening* 

Kl. 09.00-10.15 

Oppmøte Jotunhallen 
 

 

TIRSDAG 
 

 

 

ONSDAG 
 

 

TORSDAG 
Friskliv utetrening* 

Kl. 09.00-10.15 

Oppmøte Jotunhallen 
  

 

FREDAG 
Friskliv styrke, 

egentrening 

kl. 09.00-10.00 

Treningssalen SMS 

Friskus tur og trim 

kl. 10.00 – 11.00 

Marum/Bugården 

 
 

 Friskus tur og trim 

kl. 10.00 – 11.00 

Marum/Bugården 

 
 

Friskliv 

medisinsk yoga* 

kl. 10.30 – 11.30 

Treningssalen, SMS 

Sterk og Stødig 
Kl. 11.30-12.30 
Styrke- og 
balansetrening for 
seniorer. 
Treningssalen, 
SMS 

Friskliv 
styrkesirkel 

egentrening 

kl. 11.00-12.00 

Treningssalen SMS 

Friskliv styrke 

kl. 12.00 – 13.00 

Treningssalen SMS 

 

Oppmerksomt 
nærvær, 
mindfullness 

Kl. 14.00-15.00 

Treningssalen, SMS 

Bassengtrening* 

kl. 13.15 – 14.00 

Bassenget, SMS 

Friskliv 
styrkesirkel* 

kl. 12.15 – 13.15 

Treningssalen SMS 

 Bassengtrening* 

kl. 13.00 – 14.00 

Bassenget, SMS 

Friskliv halltrening 

styrke og ballspill 
kl. 14.30 – 15.30 

Bugårdshallen 

Bassengtrening* 

kl. 14.15 – 15.00 

Bassenget, SMS 

 Friskliv halltrening 

styrke og ballspill 
kl. 14.30 – 15.30 

Bugårdshallen 

Bassengtrening* 

kl. 14.00 – 15.00 

Bassenget, SMS 

Friskus kveld 

kl. 18.00 – 19.00 

Marum/Bugården 

 

 
 Friskus kveld 

kl. 18.00 – 19.00 

Marum/Bugården 
 
 

 

 

All deltakelse på grupper i regi av Frisklivssentralen skal skje etter avtale med Frisklivssentralen 

*gruppen er forbeholdt deltakere med frisklivsresept, så lenge det er plass fylles gruppen også av andre deltakere. 

 FRISKLIVSSENTRALEN  Besøksadresse: 

 Sandefjord kommune Tel. +47 416 06 423 Sandefjord Medisinske Senter  

 Postboks 2025, 3202 Sandefjord frisklivssentralen@sandefjord.kommune.no Skiringssalveien 26, 3208 Sandefjord 

TIMEPLAN FRISKLIV HØST 2018 

 

 



 

 

 

 

 

GRUPPETILBUD  
 

 

Friskliv utetrening* ”Kom i gang”-trening med variert intensitet for deg som ønsker å forbedre din fysiske form. Varierte aktivitet 

med innslag av intervalltrening, lek, øvelser for bevegelighet og styrketrening ledet av fysioterapeut. Felles 

oppvarming og uttøyning. Sosial og artig treningstime som kan gi økt utholdenhet, styrke, bedre balanse, 

smidighet, overskudd og humør. Husk vannflaske! Oppmøte Jotunhallen. 

 

Friskliv Yoga* Medisinsk Yoga er en terapeutisk form av Kundaliniyoga og består av enkle fysiske øvelser, pusteteknikker 

og meditasjon. Alle øvelser utføres med utgangspunkt i hver enkelt deltaker sine evner og kapasitet. 

Øvelsene utføres på matte eller på stol hvis det passer deg bedre. 

 

Friskliv styrkesirkel* Lyst til å trene styrke, men føler deg ikke klar for treningsstudio? ”Frisklivs styrkesirkel” er sirkeltrening i 

treningssalen på Sandefjord Medisinske Senter. Ledet av fysioterapeut.  

 

Friskliv styrke Gruppetrening med fokus på styrkeøvelser i frivillig regi. Åpen for alle deltakere på Frisklivssentralen der 

alle deltakere selv er ansvarlige for egen deltakelse. 

 

Friskus Gågrupper som arrangeres av Sandefjord og Oppland turistforening. For mer informasjon og oppmøtested 

og annet se www.sotf.no 

 

Friskliv halltrening  Oppvarming, styrketrening og diverse ballaktiviteter som badminton, innebandy, fotball og volleyball i 

gruppe i Bugårdshallen. Gruppen er ledet av fysioterapeut og åpen for alle som ønsker å komme i bedre 

form. Tilbudet er gratis. 

 

Friskliv fotballgruppe Fotballgruppe med mye fart og gøy i gymsalen på Virik barneskole. VI trener hver fredag kl.16.00-17.00. 

Dette er et tilbud for deg som er glad i fotball. Ta gjerne kontakt med Frisklivssentralen for mer info.  

 

Bassenggruppe* Gruppetrening i varmt basseng på Sandefjord Medisinske Senter. På grunn av begrenset kapasitet skjer all 

deltakelse i bassenggrupper etter avtale med Frisklivssentralen, venteliste på påregnes. Det er også en 

egenandel på bassenggruppene på 65kr per gang, dette faktureres i etterkant. Husk vannflaske! 

 

Sterk og Stødig Forebyggende treningsgrupper for seniorer, 65+ med fokus på styrke- og balansetrening for å forebygge 

fall og funksjonssvikt. Gruppene blir ledet av frivillige instruktører som har gått på kurs og blitt godkjent 

som instruktør. Gruppen er gratis, men med påmelding på grunn av stor etterspørsel. Påmelding til Helle 

Wulfsberg; 92480034 eller Heidi Kirkhus; 416 06 423. 

 

Oppmerksomt nærvær,  

mindfullness Drop-in gruppe med fokus på oppmerksomt nærvær/mindfullness. Gruppen benytter også elementer fra 

QiGong. Gruppen ledes av Kari Fredriksen, enhet kortvarig psykisk helsehjelp i Sandefjord kommune. 

 

EVO Frisklivssentralen tilbyr gratis 2 måneder prøvemedlemskap på EVO treningssenter på Sandefjord 

Helsepark og i Uranienborgveien 4. Med individuelt tilpasset treningsprogram og personlig oppfølging får 

du kanskje resultatene som motiverer deg til å fortsette også etter prøveperioden? Pris: 249,- i 

innmeldingsavgift. Kontakt Frisklivssentralen for informasjon om betingelser og fremgangsmåte. 

Tidsbegrensning for deltakelse: 2 mnd. NB! Du er selv ansvarlig for å si opp/fryse medlemskapet innen 

prøveperioden utløper dersom du ikke ønsker å fortsette å trene som ordinært medlem (kr. 349,-/mnd.). 

 

MyLife livsstilssenter Frisklivssentralen tilbyr 2 måneder prøvemedlemskap på MyLife livsstilssenter i Gokstadveien 2. MyLife byr 

på motiverende 30-minutters gruppetrening, hvor du ikke trenger å være så sprek for å delta. Timene kan 

kombineres. Tidsbegrensning for deltakelse: 2 måneder prøvemedlemskap. Videre deltakelse forutsetter 

medlemskap. 

 

  

 

http://www.sotf.no/

