
                                                              

 

Varig glede 
For oss er det viktig at du opplever å få 
noe igjen for å bli med på Aktiv På Dag-
tid. Enten det er i form av bedre kondi-
sjon, økt styrke, reduserte smerter, økt 
overskudd, større sosialt nettverk eller 
annet.

Vi anbefaler deg å starte i det små, slik at 
du gradvis venner deg til aktiviteten og 
finner glede i å delta. Den største fellen 
mange går i er å gape over for
mye i starten.

Start med en til to ganger i
uken, vær fornøyd med
det og hold den gode
flyten. En god start er
nøkkelen til varig
treningsglede.

Vi vil veilede deg
på dette og gi deg
gode råd slik at du
når dine mål.

Vi mener det er bedre å være en god 
mosjonist i mange år...enn supermann i 
tre uker!

Vi tilbyr mange ulike aktiviteter, noe for 
en hver smak, til kun kr. 599,- i halvåret. 
Noen liker å trene alene, andre i grup-
per, noen til rytme og musikk, andre ro-
lig og stille. Se timeplan på vår hjemme-
side. Vi er opptatt av trivsel og mestring. 
Instruktørene har derfor ekstra fokus på 
å møte deltakerne ”der de står og med 
engasjement. Bli med!

Trivselsregler 
For at alle skal ha et godt utbytte
av sin investerte tid, er det
viktig med gjensidig
respekt blant deltakerne
og instruktørene. Det er
en forutsetning at du
møter opp med positivt
engasjement og et åpent
sinn for trening. Du kan
lese mer om trivselsreglene
på vår hjemmeside.

Mer enn mosjon 
Ved siden av å være din tilbyder av akti-
viteter, ønsker vi i tillegg å legge tilrette 
for et sosialt miljø hos våre deltakere. Vi 
oppfordrer deg derfor til å ta deg god tid 
etter trening, til å slå av en prat med an-
dre og delta sosialt i gruppene. Ved noen 
av fasilitetene er det tilknyttet kafé. Her
               er det god anledning til å ta seg
                     en kopp kaffe eller nyte et
                          måltid, enten det er alene
                             eller sammen med andre. 

Treningstilbud  
Alle aktivitetene har lavterskelprofil. Det vil si at alle 
kan bli med, uavhengig av fysisk form. Du bestemmer 
selv intensitet og tempo. Det er ikke nødvendig med 
dyrt og flott treningstøy for å være med. Det holder 
lenge med en treningsbukse, t-skjorte og joggesko.

 

Hvordan bli deltaker?
Aktiv På Dagtid er et folkehelsetiltak med meget  
gunstige betingelser. Alle som mottar en ytelse i 
fra NAV kan delta (gjelder ikke barnetrygd).

• Arbeidsavklaringspenger
• Uføretrygd
• Dagpenger
• Individstønad
• Stønad livsopphold
• Kvalifiseringsprogrammet
• Overgangsstønad
• Sykepenger
• Introduksjonsstønad  
 
Egenandel 
Du kan bli forhåndspåmeldt av NAV eller melde 
deg selv på via nettet. Nav kan vurdere og
dekke egenandel der der dette anses som 
formålstjenelig og passer inn i planen (NB: gjelder 
ikke uføretrygd).  
 

Påmelding og betaling kan du gjøre 
på vår nettside. Du kan også kontakte 
oss på e-post eller telefon. Det er også     
mulig å møte opp på en aktivitet og  
melde seg på hos instruktør. Er du ny 
deltaker,  kan du prøve en aktivitet før 
du betaler. Gruer du deg til første tre-
ning? Vi kan møte deg på utsiden og vise 
deg litt rundt. Det hjelper mange igang!

Hvem kan delta?   
Du kan delta om du bor i Arendal, Grimstad eller Lillesand kommune, står helt eller 
delvis utenfor arbeidslivet og er mellom 16 og 70 år.
 
Hjertelig velkommen til oss!

Trenger du drahjelp til å komme i gang? Vi samarbeider med Frisklivssentralene 
som hjelper deg i gang med livsstilsendring innen fysisk aktivitet, kosthold eller 
tobakksbruk. Arendal og Grimstad kommune tilbyr samlet egenandel (kr 750,- per 
halvår). I lillesand er det gratis å delta på ”Frisk ute/inne”, kursavgift for øvrige akti-
viteter. Sjekk kommunenes hjemmesider for å lese mer om Frisklivssentralene. 
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 1) www.aktivpadagtid.no 
 

 2)Fyll inn personalia og betal 
 

 3)Møt opp på våre timer

Meld deg på i dag!

599,-i halvåret
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Aktiv På Dagtid
-mosjon i hverdagen

Er du uføretrygdet, sykemeldt eller arbeidssøkende?  
 

Bli med i Aktiv På Dagtid og trimm etter ditt nivå. Prosjektet drives av 
Aust-Agder Idrettskrets som ønsker å tilby treningsglede til alle. 

Kom som du er!

                                                                                                    

 
 

Kontaktinformasjon
Aust-Agder idrettskrets

370 60 800  

 
Prosjektleder  
Karete Johansen 

Prosjektmedarbeider 
Elisabeth Haglund 

(aktivpadagtidagder@idrettsforbundet.no) 
 

Kontor  
Sør Amfi (Myra) 2. etasje  

Betjent mandag-fredag 08:00-15:00

www.aktivpadagtid.no 

 
Et samarbeidsprosjekt med: 

GRIMSTAD
KOMMUNE

A R E N DA L
KOMMUNE

LILLESAND
KOMMUNE


