
Kontaktperson 
Folkehelsekoordinator Ragnhild Elin Aas  

Tlf. 712 68 133/ 90 77 19 12     

E-post: ragnhild.elin.aas@frana.kommune.no 

 

Påmelding og generell informasjon 
Kontakt Sørviskontoret i Fræna Kommune på 

Tlf: 712 68 100. De vil hjelpe deg videre med innmelding, 

betaling og utdeling av medlemskort/terminlister, osv.  

Dette kortet er det greitt at du har med på trening. 

 

Her får du òg informasjon, brosjyre, terminliste og turplan for 

hver termin, samt kontaktinfo om turledere og 

treningsinstruktører. 

 

Samarbeidspartnere: 
Dette er et samarbeid mellom:  

 

             
               

                

Aktiv på Dagtid  

i Fræna Kommune 
Et treningstilbud til deg som ønsker å komme i gang med 

enkel trening og holde deg i god form.  

Lett og motiverende trening og fine turer i Fræna - 

med fokus på det sosiale! 

  
 

  
 

Prøv noe nytt og bli med oss – alle er velkommen  
 

Dette er et tilbud til deg som er i en eller annen form for trygd/ 

stønadssituasjon. Det kan være at du er arbeidsledig, sykemeldt, 

pensjonist, jobber deltid/skift eller er hjemmeværende? 

Det spiller ingen rolle, men du må være over 18 år. 

 

 

  Fræna Kommune 



”Aktiv på Dagtid ” i Fræna Kommune 
Synes du det er tungt å komme i gang med trening og aktivitet i 

hverdagen? Synes du det er kjekt å treffe andre og gjøre noe 

sammen? 

- Aktiv på Dagtid tar sikte på å gi deg et mosjonstilbud i 

hverdagen, der du selv kan velge hva du synes passer deg best. 

Her kan du gjøre en avtale med deg selv eller andre om å komme 

i gang! Passer for alle - ikke for tungt eller vanskelig  

 

Hvem kan være med? 
Dette er et tilbud til deg som er i en eller annen form for 

trygd/stønadssituasjon eller er hjemmeværende og over 18 år.  

Det kan hende du er arbeidsledig, pensjonist, sjukemeldt, 

arbeidsufør, mottar trygdepenger/fødselspenger eller er under 

attføring/ rehabilitering eller jobber deltid/skift.  

- Da er det nettopp DU som skal komme og bli med oss! 

 

Når er treningene? 
De ulike gruppetilbudene er spredt ut over uka, slik at du kan 

være med på flere grupper. Dag og klokkeslett for gruppene finn 

du på neste side. Alle svømmegruppene holder stengt når 

skolene tar ferie. Se ellers i terminlista for mer informasjon.  

 

Hva koster det å være med? 
Dette koster 350,- kr i halvåret! Da kan du delta på akkurat de 

gruppene du vil – når du vil. Ta med medlemskortet ditt til  

InterSport i Elnesvågen og få -20 % på alle tur/treningsklær! 

Svømmegruppe på Hustad u. skole    Mandag kl 14.15 – 15.45 
Vi bruker bassenget på Hustad skole fram til påske. Her er det anledning til å bade og 

svømme lengder dersom du ønsker det. Ingen vanngym her. Vannet er ekstra oppvarmet og 

vi har badstue. 

Svømmeleder: Gunnar Brandshaug, tlf: 915 80 437  
 

Helsestudio på SPINN: Tirsdag og onsdag kl 10.00 – 13.00  
TIRSDAG kl  11.00 - 11.45:  Gruppetrening i sal med instruktør.  

             10.00 - 12.00: Åpent treningssenter/helsestudio 

              Egentrening spinning, trening med apparater og i treningssalen uten instruktør  

Tirsdag kl  

ONSDAG kl 1100 – 11.45: SPINNINGTIME   MERK NY TID!! 

ONSDAG kl 12.00 – 12.45: YOGA for nybegynnere!!  MERK NY TID!   

Turgruppe:                                    Torsdag kl 10.00 - 12.00 
Dette er enkle og fine turer til ulike områder av kommunen, som passer for folk i alle aldre. 

Denne gruppa har eget turprogram, slik at du får vite hvor turene går framover og hvor 

oppmøtested for hver tur er. Du får òg råd om hvilke klær og fottøy som passer. Det er to 

turledere på hver tur for å ivareta alle. Felles lunsj, ta med mat og drikke. 

Se egen turplan for detaljer! 

Ridegruppe på Moen MERK NY TID! Fredag kl 14.15 – 16.00 

Vi kan komme til Fræna Ridesenter på Moen/veien opp til Syltesetra  

for å være med på ridning, vognkjøring, stell eller bli kjent med hestesporten.                                                            

Her har vi samarbeid med flinke instruktører i Fræna Rideklubb               

som legger til rette for deltakerne i Aktiv på Dagtid.  

Kontaktperson: June Samuelsen tlf: 913 54 095  
 

Svømmegruppe på Fræna U. Skole       Fredag kl 13.30 – 15.00 
Vi bruker bassenget på Fræna Ungdomsskole fram til påske. Her er det anledning til å kose 

seg og bade, delta på ”vanngym” av og til eller svømme lengder dersom du ønsker det. 

Vannett er ekstra oppvarmet, og det er badstue for dame og herre annenhver uke.  

Svømmeleder: Kjell Arthur Rødal, tlf: 466 92 480 

 

Kajakkgruppe – Elnesvågen småbåthavn    Fredag kl 14.00 – 16.00 
Kajakktilvenning og enkel padling for nybegynnere. Maks 5 stk pr gang. 

3 fredager, kun fredag 25. mai til fredag 9. juni. 

Ta på deg regntøy med ullklær under, eller våtdrakt om du har.  

Kontaktperson: Ragnhild Aas på tlf: 90 77 19 12. 


