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15 ÅRS ALDERSGRENSE- TRENINGSSTUDIO 

 

Friskliv i Beiarn har et treningsstudio i kjelleren på Moldjord skole. Dette består av to rom 

hvor ett er styrkerom og ett er kondisjonsrom.  

Treningsstudioet har til nå hatt en nedre aldersgrense på 15 år, altså at de har kunnet  begynne 

å trene den måneden de fyller 15 år.  

Grunnen til at vi har satt denne aldersgrensen er for at barn/ungdom i vekst, kan ta større 

skade av hard styrketrening dersom det utføres ukontrollert, siden knokler, muskler og sener 

er i vekst. Beiarn kommune ønsker å forebygge at barn/ungdom skader seg ved feil bruk av 

vektutstyret. Grensen er også satt, fordi vi tenker at litt eldre ungdom har en bedre evne til å 

vurdere treningsbelastning i forhold til egne muligheter enn yngre barn/ungdom, og dermed 

trene mer "riktig" i forhold til egne forutsetninger. 

Vi får stadig henvendelser fra ungdom som ønsker å trene på treningsstudioet før fylte 15 år, 

men henviser da til begrunnelsen ovenfor.  

Som folkehelsekommune har vi fokus på tilrettelegging for fysisk aktivitet og trivsel i alle 

aldre og synes det er flott at ungdommen ønsker å trene. Vi imøtekommer derfor disse 

henvendelsene nå med en liten endring i vårt reglement. 

- Ungdom kan trene i treningsstudioet fra det året de fyller 15 år. 

- Alle må motta opplæring fra fysioterapaut før de får kjøpt kort. Dette for å 

minske risikoen for skade og øke treningseffekten. 

- Vi oppfordrer foresatte til å trene sammen med ungdommen sin den første tiden.  

Regler for bruk av treningsrommene til Friskliv 

Tilgang til treningsrommene: 

Treningsrommene er i utgangspunktet tilgjengelig fra kl. 07:00 – 23:00. 

Det er ikke tillatt å oppholde seg i bygningen mellom kl. 23:00 og 07:00 

Rommene er ubetjent, og all trening skjer på eget ansvar. 

Orden og renhold 

Brukerne forplikter seg til holde orden og å sette utstyr på sine faste plasser. Det skal tørkes av 

treningsapparatene etter bruk. I skolens aktivitetstid er det begerenset adgang til garderobene. 

15 års aldersgrense. 

Fra det året man fyller 15 år er det tillatt å kjøpe kort, og trene på treningsrommene. Det er ikke tillatt for 
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barn/ungdom under 15 årsgrensen  å oppholde seg på treningsrommene. Opplæring må mottas før kjøp av 

kort. Dette plikter folkehelsekoordinator å arrangere for  alle nye unge brukere av treningsstudioet.  

Ungdom under 18 år plikter også å delta på opplæring. 

Betaling 

Salg av kort til treningsstudioet skjer ved servicetorget. Kun kontant betaling, vi har ikke kortterminal. Fri 

bruk av treningsrommene koster kr 1200,- pr. år, kr 600,- pr. halvår eller kr. 100,- pr måned. (i tillegg 

kommer depositum for adgangskort) Ungdom med Kulturkort får 50 % rabatt. 

Bruk av adgangskort med personlig kode. 

Bruker er klar over at når han/hun bruker adgangskortet er det mulig for servicetorget/friskliv/kommunen å 

se dato og tidspunkt for bruk av kortet. 

Kortet er personlig og skal ikke lånes bort!! Det er heller ikke tillatt å ta med seg venner som ikke har betalt 

for bruk av treningsrommet.  Bruker forplikter seg til å melde fra så snart som mulig dersom kortet mistes. 

For å få tilgang til eget adgangskort må man betale et depositum på kr. 100,- (dette betales tilbake ved 

innlevering av adgangskortet) 
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