
AKTIV PÅ ARBEID

- Skreddersydd treningsopplegg for din bedrift

Bedriftstreningen
dere trenger!



HVORFOR BLI MED PÅ  
AKTIV PÅ ARBEID?

Gunstig for de ansatte
Vi mennesker vil kunne oppnå en rekke positive  
helsegevinster ved å komme i regelmessig fysisk aktivitet:

 Forebygge en rekke livsstilssykdommer, blant annet overvekt, 

 diabetes, hjerte-/karsykdommer og benskjørhet

 Gunstig effekt på den psykiske helsen

 Mer overskudd i jobbsammenheng og ellers i hverdagen 

 Bedret søvnkvalitet

 Økt evne til å takle stress, bedret samhold og humør blant de ansatte

Gunstig for bedriften
Det vil være en rekke positive bedriftseffekter  
dersom de ansatte er i fysisk aktivitet: 

 Et bedriftstreningstilbud vil ha en svært gunstig effekt for selve 

 bedriften ved at det vil bli et forbedret og forsterket  

 HMS-arbeid/tilbud

 Bedriften ønsker å satse på de ansatte, med et økt fokus på  

 de ansattes helse

 Bedriften vil kunne oppleve økt arbeidskapasitet og redusert  

 sykefravær som begge vil gi bedriften økonomisk gevinst

 Arbeidsplassen kan oppleve redusert personalutskiftning 

VI SKREDDERSYR ET  
OPPLEGG FOR DIN BEDRIFT

Hva kan vi tilby?
Basert på bedriftens ønsker vil vi 
kunne tilby:

 Kvalifiserte instruktører vil sammen  

 med dere utarbeide et aktivitetsopplegg  

 skreddersydd for bedriften

 Vi disponerer en rekke treningshaller/- 

 treningsfasiliteter som bedriften kan leie om ikke treningen kan  

 gjennomføres i bedriftens egne lokaler

 Et treningsopplegg som tillater alle i bedriften å være med og  

 samtidig oppleve mestring

Hvorfor velge oss til å 
trene din bedrift? 
Vi i Idrett Bergen Sør har bred erfaring 

med å tilrettelegge trening for  

mennesker med ulike trenings- 

bakgrunner og forutsetninger for fysisk 

aktivitet. Vi fokuserer på aktivitetsglede, 

sosialt felleskap og variasjon. På bakgrunn av dette vil vårt  

mål være at alle, uansett bakgrunn, skal ha en positiv  

opplevelse både fysisk, psykisk og sosialt.

For mer informasjon se www.idrettbergensor.no For mer informasjon se www.idrettbergensor.no



HVEM ER VI? 

Idrett Bergen Sør er en organisasjon bestående av idrettslagene Bjarg, 

Fana, Smørås, Kalandseid og Gneist. Vi fokuserer på folkehelse, og har ulike 

prosjekt mot ulike målgrupper. Ved å benytte dere av vårt tilbud til  

bedrifter, vil dere være med på å støtte gode formål i nærmiljøet.

Daglige ledere  
i samme båt

For mer informasjon se www.idrettbergensor.no

Uansett hvor sakte du  
løper, så knuser du alle  
som ligger på sofaen!

”
”

Dersom dette er noe for din bedrift, kontakt oss gjerne:
Elise Birkeland - Idrett Bergen Sør

Tlf: 926 19 488  |  elise@idrettbergensor.no


