
Vannaktivitet

Styrke

Egentrening

Yoga

Ballspill

Puls

Ridning

Gatefotball

Tennis

Ballspill

Zumba

Svømming

Sykling

Boksing

Ballspill

Vannaktivitet i varmtvann 
med instruktør

Gruppetrening med in-
struktør, enkel styrketre-
ning, passer for alle

Tren på egenhånd i eget 
tempo med apparater

Tilstedeværelse, pust, ro, 
fokus, styrke, konsentrasjon 
og avspenning

Innebandy, basket, volley-
ball, badminton, lek med 
ball

Mosjon til musikk. Styrke 
og utholdenhet

Lær å ri, trygge og gode 
ridehester fra AGR. Nybe-
gynner og videregående

Tren fotball i et inspirerende 
miljø

Bli med å spill tennis. For 
nybegynnere og videregå-
ende

Innebandy, basket, volley-
ball, badminton, lek med 
ball

Enkle dansetrinn til rytmisk 
musikk, latter og glede

Du må kunne svømme og 
deltaer på voksensvømming 
uten instruktør

Vi sykler sammen inne til 
god musikk og enkel in-
struksjon

Boksing med fokus på styr-
ke og teknikk. Passer for 
menn og kvinner

Innebandy, basket, volley-
ball, badminton, lek med 
ball

side 3

Egenandel: 599,- pr. halvår
Du kan bli forhåndspåmeldt av NAV eller melde deg på selv via net-
tet. NAV kan dekke egenandel der det passer inn i planen.
Snakk med veileder for mer info.

For timeplan se
www.aktivpadagtid.no



Hvordan bli deltager?
Alle som mottar en NAV-ytelse

* Arbeidsavklaringspenger
* Uføretrygd
* Dagpenger
* Individstønad
* Stønad livsopphold
* Kvalifiseringsprogrammet
* Overgangsstønad
* Sykepenger
* Introduksjonsstønad

Aktiv På Dagtid
Bevegelse, fysisk aktivitet, avspenning

Er du uføretrygdet, sykemeldt
eller arbeidssøkende?

                                                                                                    

 
 

Kontaktinformasjon
Aust-Agder idrettskrets

370 60 800  
aktivpadagtidagder@idrettsforbundet.no 

Brukerveiledning NAV

www.aktivpadagtid.no/nav

 
  

Sør Amfi (Myra) 2. etasje  
Betjent mandag-fredag 08:00-15:00

www.aktivpadagtid.no 

GRIMSTAD
KOMMUNE

A R E N DA L
KOMMUNE

LILLESAND
KOMMUNE

RISØR 
KOMMUNE

 1-2-3 
 1) www.aktivpadagtid.no 
 

 2)Fyll inn personalia og betal 
       (Snakk med veileder) 

 3)Møt opp på våre timer

Trenger du drahjelp til å komme i gang? Vi samarbeider 
med Frisklivssentralene som hjelper deg i gang med livss-
tilsendring innen fysisk aktivitet, kosthold eller tobakks-
bruk. Sjekk kommunenes hjemmesider for å lese mer om 

Frisklivssentralene.
Arendal: 990 97 498

Grimstad: 901 86 455
Lillesand: 941 33 949

Risør: 945 08 396

For deg som får dekket medlemsskap av NAV

 1-2-3 
 1) Logg inn på egen bruker 
 

 2) Hold over deltager, 
         trykk ny deltager 

 3) Fyll ut og registrer


