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Innledning 
Drammen kommune er kjent med at gjeldende nasjonale og lokale smitteverntiltak har svært store 
konsekvenser for mange bransjer i næringslivet. Noen bransjer er mer berørt enn andre, og særlig der 
det er nedlagt påbud om å stenge. Dette gjelder blant annet treningssentre og lignende virksomheter, 
jfr. lokal forskrift; 
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/forskriften-om-forebygging-av-
koronasmitte-i-drammen-kommune/ 
  
For å sikre at kommunen har så god innsikt som mulig før utforming av en eventuell ny forskrift, har  
ordfører og rådmann invitert representanter for treningssentre og lignende virksomheter fra hele 
kommunen til et dialogmøte torsdag 14. januar, kl. 17.00. For å ivareta smittevernhensyn ble dette et 
digitalt møte. I invitasjonen til dialogmøtet ble det spesielt pekt på et ønske om dialog omkring følgende 
spørsmål;  
  
1. Er det spesielle konsekvenser for bransjen eller din virksomhet som du mener det ikke er tatt 

tilstrekkelig hensyn til i utforming av lokal smittevernforskrift slik den foreligger i dag? Hvordan 
kan dette eventuelt justeres uten å øke smittefaren? 

2. Hvis vi på et tidspunkt ser for oss å lempe på smitteverntiltakene samtidig som vi fortsatt ivaretar 
smittevern på en forsvarlig måte – hvordan kan dette best gjøres sett fra ditt ståsted? 

3. Hvis vi skulle se for oss en stegvis gjenåpning, hvordan mener du dette kan gjøres uten å øke 
smittefaren? 

  
I invitasjonen ble det også bedt om at de som ønsker å uttale seg også gjør dette skriftlig i forkant eller i 
etterkant av møtet.   
 
Dette notatet oppsummerer: 

 De skriftelige innspillene som har kommet inn i forkant og i etterkant av dialogmøtet. Innspillene 
er sortert på de tre spørsmålene over, der dette har vært mulig. 

 Innspillene fra dialogmøtet. 
  
 
 
 

  

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/forskriften-om-forebygging-av-koronasmitte-i-drammen-kommune/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/forskriften-om-forebygging-av-koronasmitte-i-drammen-kommune/
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Oppsummering skriftlige innspill 
 
Sats 
Viser til mail sendt 11.01.21 og sender med dette over innspill fra SATS til dialogmøte som avholdes 
14.01.21. Vi vil først starte med å takke så mye for invitasjonen til denne høringen. Et slikt møte er noe 
vi oppfatter som utrolig positivt og vi ser frem til å kunne komme med innspill før en ny forskrift 
eventuelt utformes.  
Vi vil starte med å si at innspill vi gir her er tiltenkt treningssenterbransjen og vår virksomhet spesielt. 
SATS er medlem av Virke trening (bransjeorganisasjonen for treningssenter i Norge) og vi vil i den 
forbindelse vise til at bransjen allerede har svært strenge smitteverntiltak på plass og lav smitterisiko. Vi 
driver etter en streng smittevernstandard, utarbeidet i samarbeid med helsemyndighetene som vi 
legger ved link til her: https://www.virke.no/bransjer/trening/ En egen forskningsstudie i Norge, TRAiN, 
gjennomført av forskere ved UIO før gjenåpning av bransjen i juni i fjor, viser at det er svært lav 
smitterisiko på treningssenter, se link her: https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/train-
st 
 
Resten av innspillet fra Sats er vist under de respektive spørsmålene.  
 
Fitness Group (Fitness Group Drammen har egne innspill under spørsmålene) 
Når det gjelder treningssentre ønsker vi gjerne å åpne opp.  
Vi ser at det fungerer godt i andre kommuner og ønsker å ha en dialog om å åpne opp også i Drammen 
når smittesituasjon lokalt tilsier at det er innenfor rammene.  
 
Våre innspill til mulige tiltak for gjenåpning, evt for stegvis åpning: 

 avvente gruppetreningsaktivitet eller sette en maksgrense for antall i sal 

 tillate kun lokale medlemmer å trene - ikke lov med "treningsturisme" fra andre kommuner 

 sette en begrensning for et gitt antall inne på treningssenter samtidig, slik at man unngår mange folk 
samlet og kan ivareta 1m avstand. 

 i ytterste konsekvens ikke tillate nye medlemmer i en gitt periode, dvs at de som allerede er medlem 
har førsteprioritet til å trene. De som evt ønsker å melde seg inn må avvente, og får ikke tilgang 
foreløpig.   

 
Andre enkle tiltak som raskt kan iverksettes: 

 bruk av munnbind på trening 

 stenge garderobe- og dusjfasiliteter 
 
Drammen klatresenter 
Drammen Klatresenter AS – KLATREVERKET: 
VI GODTAR IKKE PREMISSET FOR SPØRSMÅLENE! VI SKAL IKKE TA ANSVARET FOR DRIFT UTEN NOEN 
FORM FOR ØKT SMITTEFARE. VI MÅ UMIDDELBART KUNNE ÅPNE MED GODE SMITTEVERNREGLER OG 
MINIMERE SMITTERISSIKOEN! HVIS DET ER BEHOV, MÅ ANDRE NÅ BIDRA TIL AT SUMMEN AV 
SMITTEFARE IKKE ØKER! 
 
Resten av innspillene fra Klatreverket er vist under de respektive spørsmålene. 
 
Frontline Academy 
Spørsmålene deres stiller er ytterst vanskelig å svare på da alle endringer / fjerning av smitteverntiltak  
vil øke smittefaren. Det samme vil en stegvis gjenåpning gjøre. 
 
Resten av innspillene fra Frontline Academy er vist under de respektive spørsmålene. 
 

https://www.virke.no/bransjer/trening/
https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/train-st
https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/train-st
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WH Sportskarate Drammen og Helsestudio 

Det er helt klart at vi i treningsbransjen setter spørsmål, når smitte tiltakene ikke henger i hop med 
hverandre. For våres del her i karateklubben og helsestudioet går det selvfølgelig ut over alle 
medlemmer. I tillegg har vi ikke hatt et eneste smittetilfelle hos oss. Vi er ikke enig smitte tiltakene, men 
vi respekterer det, og vasker og spriter og følger det som er av tiltak. Dessverre blir vi premiert med 
nedstengelse. 
 
Resten av innspillene fra WH Sportskarate Drammen og Helsestudio er vist under de respektive 
spørsmålene. 

 
Yogatid 
Dette er innspill fra Yogatid, delvis basert på tekst fra opprop fra en presset yogabransje som godt 
beskriver situasjonen for yogasentre, og som det ligger ved lenke til, samt min egen erfaring med å drive 
Yogatid AS gjennom pandemien. 
 
Treningssenterbransjen vs. Yogabransjen  
Vi er for øvrig uenig i at yogastudioer blir plassert i samme «bås» som treningssentre når det gjelder 
hvordan man skal utøve sin virksomhet under pandemien. I motsetning til et treningssenter har et 
yogastudio bare brøkdelen av kundene. Et typisk yogastudio har rundt 150 kunder i motsetning til et 
treningssenter med 1000-5000 medlemmer.  
 
Yoga-kundene kommer til faste klasser en-to ganger i uken. Dvs. i løpet av en typisk dag er det 20-40 
mennesker innom studio, fordelt på 3-4 klasser, altså rundt 10-20 deltakere per klasse, avhengig av 
størrelsen på rommet og studio. Deltakerne følger som sagt faste klasser, hvilket betyr at våre 
medlemmer ikke blandes fra dag til dag, men utgjør på en måte sin egen kohort.  
 
Medlemmene har også med eget utstyr og beveger seg ikke utenfor egen matte. Det har også vært en 
ekstremt lav terskel for å bli hjemme, nettopp for det er så synlig dersom man er den ene som bringer 
smitte med seg inn i klassen. Vi har derfor til dags dato ikke måttet kansellere en eneste klasse som 
følge av at noen har hatt smitte med inn. Et yogastudio drives altså mer likt et fysioterapi-senter med 
små, kontrollerte grupper.  
 
Frisører og massasjeterapeuter kan holde åpent, med svært nær kontakt. I et yogastudio er det mulig å 
holde trygg yogaundervisning med god avstand uten fysisk kontakt. 
 
De fleste yogasenter har altså mulighet for inntekter i kun 36-38 uker av årets 52 uker. Dette i sterk 
kontrast til treningssentre som har inntekter i årets alle 52 uker. Enkelte yogasentre har åpent med 
redusert timeplan i skolens ferier. Samtidig er Yogaklasser via fysioterapeut-klinikker og kommunale 
tilbud lov, da det anses å være en del av rehabiliterende virksomhet. Kravet er maks 10 pers og 2 meter 
avstand.  
Fysioterapeuter kan også holde treningsgrupper da det er friske trening. Dette er konkurransevridende, 
og påfører yogasentrene større tap gjennom kundeflukt fordi kundene våre har stort behov for å utøve 
sin yoga og går derfor der hvor det er åpent.    
  
Hvem er Yogabransjen?  
Yogabransjen består for det meste av enkeltmannsforetak, AS uten ansatte og AS med få ansatte. Vi 
består av studioeiere, som lever av å både undervise og drive yogasenter, samt innleide/ansatte 
yogalærere som har det som deltidsjobb. Vi skaper vår egen arbeidsplass og vi gir arbeid til andre!   De 
aller fleste er uansett det man regner som små bedrifter. De fleste AS har en driftsinntekt på mellom 1 
million og ca. 3 millioner. Enmannsforetakene har maks 1 million i driftsinntekt.   
 
Resten av innspillene fra Yogatime er vist under de respektive spørsmålene 1 og 2. 
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Drammen Padel (innspill etter dialogmøtet) 
Først vil jeg takke for initiativet til høring. Fint å ha en åpen dialog rundt dette. 
  
Padel har gitt en ny giv til mange som ikke har trent på mange år, og som faktisk aldri har trent. 
Det har vært utelukkende positivt for Drammens befolkning, så vel som folkehelsa. 
Vi krysser derfor fingrene for at vi får godkjent ny hall slik kan ha et tilbud som 
møter etterspørselen vi har opplevd. Vi ønsker at alle skal få spille padel så ofte de vil. 
  
Alle kjenner til den positive helseeffekten trening er, både fysisk og psykisk. 
I tillegg til treningseffekten får man også dekket et sosialt behov, som spiller inn på det psyksiske.  
Det er generelt bra, og særlig i dag, som gjør at man ikke har like stort behov for å treffe andre personer. 
Vi har et bredt tilbud, alt fra barnekurs til seniorpadel. Nedstengingen rammer alle aldre. 
 
Resten av innspillene fra Yogatime er vist under spørsmål 3. 
 
Funksjonell Helse (innspill etter dialogmøtet) 
Etter høringen 14. Januar hvor de forskjellige bedriftene innunder treningsbransjen fikk gi 
tilbakemelding tenker vi det er et par ting som er verdt å tenke på. 
 
Noe av problematikken er at politikerne ser hele bransjen under ett. Som dere sikkert opplevde under 
høringen så er det stor variasjon fra sted til sted i forhold til mulighetene for tilrettelegging av 
smittevern. Samtidig som konsekvensene for det enkelte sted varier stort. 
 

 Er det forskjell på fullbemannede senter kontra nøkkelsenter?  

 Er det forskjell på idrett senter og treningssenter? 

 Har størrelse på hvert senter noe å si? 

 Har driftsgrunnlaget en påvirkning? 
 
Man kan jo også tenke på hvilke steder dette får størst konsekvenser for. Er det de store kjedene eller 
det de enkeltstående stedene som er startet med privatkapital av mennesker med et stort engasjement 
og ønske om å gjøre forskjell. 
 
Følger man smittevernsveilederen utarbeidet av FHI og Virke, ser man at smitte ikke er et stort problem. 
Og da vil også sosiale sammenkomster/ansamlinger begrenses i stor grad, noe vi både nasjonalt og 
regionalt er anbefalt å unngå. 
 
--- 
 
Innspill til høring i Drammen Kommune fra Imjelt Golfsenter AS, er gjengitt etter innspillene som er 
fordelt på de tre spørsmålene. 
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1. Er det spesielle konsekvenser for bransjen eller din virksomhet som du mener det ikke er 
tatt tilstrekkelig hensyn til i utforming av lokal smittevernforskrift slik den foreligger i 
dag? Hvordan kan dette eventuelt justeres uten å øke smittefaren? 

 
Sats 
SATS sin visjon er å gjøre befolkningen blidere og sunnere og vår viktige rolle for å forbedre folkehelsen 
er kanskje ikke blitt belyst godt nok. Vi har jevnlig og tett dialog med mange medlemmer, og hører og 
ikke minst føler konsekvensen på nært hold daglig i forhold til fysisk og psykisk helse.  
 
Vi er bekymret for folkehelsen som følge av nedstengning av offentlige og private arenaer for fysisk 
aktivitet. Vi vet at mange strever med å finne motivasjon til å holde seg i aktivitet og trene på egenhånd, 
dette påvirker både fysisk og psykisk helse og det kan føre til at belastningen på andre i helsevesenet 
kan øke. I en undersøkelse SATS har gjort blant sine medlemmer svarer 62% at de trener fordi det er 
viktig for det mentale, og 60% oppgir at de trener mindre enn før. Våre medlemmer utrykker stadig 
problematikken rundt egentrening hjemme og vanskeligheten med å gjennomføre.  
 
Vårt ønske er å videreformidle vår betydning for våre 8000 medlemmene i Drammen og våre ansatte, og 
vil derfor nevne noen eksempler:  
- Martinius 12 år som aldri har likt trening på skole eller lag, men ønsker å trene for å lære seg å kjøre 
sparkesykkel – nå får han ikke trent.  
- Hans Jørgen, 84 år som daglig er innom senteret for å holde hode og kropp i gang har ingen steder å gå 
til. Han banket på døren og lurte på om han kunne være vaktmester frivillig.  
- Michael, 20 år som er student og jobber på SATS Drammen ca 80 timer per mnd. Han er ikke berettiget 
til dagpenger grunnet studentstatus. Han får ikke lov å gå på skolen eller jobb og mottar heller ingen 
støtte fra NAV.  
 
Slike historier er det utallige av og vårt poeng er at vår kjernevirksomhet ikke er idrett eller kultur, men 
folkehelse. Det er ofte de som trenger det mest som rammes hardest og vi er særlig bekymret for de 
som trenger spesialapparater for rehabilitering og skadeforebygging, de som bruker treningsarenaer 
som en sosial arena og for dem som er avhengig av den fysiske aktiviteten for å opprettholde en sunn 
mental helse.  
SATS har tre treningssenter i Drammen med totalt 115 ansatte hvor alle nå er permittert og mange 
rammes økonomisk. For flere unge Drammensere er jobben hos SATS det første møte med arbeidslivet 
og det er viktig å få frem at mange har vært gjennom to nedstengninger. Det er tøft som arbeidsgiver å 
se på at våre ansatte sliter med å klare seg økonomisk i hverdagen.  
 
For å kunne justere på dette uten å øke smittefaren mener vi at en gradvis gjenåpning av bransjen er en 
mulighet. Dette forutsetter at bransjen følger bransjestandarden for smittevern. Her er det også 
mulighet for Drammen kommune å legge til ytterlige endringer til bransjestandarden avhengig av 
smittesituasjonen i kommunen. Vi vil beskrive dette mer detaljert under. 
 
Fitness Group Nordic 
Vi mener folkehelseperspektivet er for lite vektlagt i dagens forskrift. Dette perspektivet vektlegges også 
veldig ulikt fra kommune til kommune. Følgende forhold bør hensyntas i den videre vurderingen: 
 
1. Bransjen har utarbeidet en smitteveileder sammen med FHI. Denne er meget streng og stiller 

konkrete krav til avstand, renhold, desinfisering etc. Standarden skal følges av alle aktørene i 
bransjen. (Denne er vedlagt innspillet).  

2. Etter åpningen i juni og frem til 1. oktober hadde EVO 670.000 besøk på våre sentre. I perioden var 
det 6 smittetilfeller på våre 43 sentre. Ingen av disse kunne spores tilbake til senteret. Dette gir en 
smitteprosent på 0,001%. I tillegg registreres alle besøk elektronisk ved inngang og utgang.  
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3. Alle medlemmer har oppgitt telefonnummer og mailadresse ved innmelding. Smittesporing er 
derved meget god, noe vi også har fått ros for der smittesporing har vært nødvendig.  

4. Som eneste bransje ble det også gjennomført en egen undersøkelse av smittefaren på 
treningssentrene under forrige nedstenging. Undersøkelsen skjedde i regi av forskere ved OUS. 
Studien vakte internasjonal oppmerksomhet. FHI har også anerkjent resultatene i studien, men 
påpekte at den skjedde i en periode med lavere smittetrykk i samfunnet enn i dag. (Sammendrag av 
studien er vedlagt innspillet). Vi mener dette i sum dokumenterer at det er trygt å trene på et 
treningssenter som følger bransjens standard for smittevern. 

5. Mange innbyggere bruker treningssentrene som sin primære arena for fysisk aktivitet. Disse er nå 
utestengt for annen gang på 12 måneder. Vi får et betydelig antall henvendelser om dette daglig. 
Mange er også redd for sin psykiske helse. Pandemien sliter på befolkningen, og mange spiser 
mindre sunt og klarer ikke å opprettholde aktiviteten. De savner sitt treningssenter. 

6. Lokalt har nedstengingen også effekt ved at de som arbeider ved sentrene ikke lenger har inntekt. 
Dette gjelder veldig ofte unge mennesker som arbeider som personlige trenere. Disse har to ganger 
det siste året mistet sitt inntektsgrunnlag. Det er som arbeidsgiver tungt å se på at mange nå sliter 
med å klare seg gjennom hverdagen. Vi hjelper så godt vi kan, men uten inntekter er dert begrenset 
hvor lenge det er mulig å kunne støtte de som sliter økonomisk. 

 
Avslutningsvis ønsker vi å peke på at Trondheim har valgt å holde sine sentre åpne, til tross for stort 
smittetrykk. Folkehelseperspektivet ble der vektlagt som viktig. Bergen åpnet sine sentre veldig raskt når 
smittetrykket sank, med samme begrunnelse, nemlig at treningssentre er en viktig aktør både for 
folkehelsen og som arbeidsgiver i byen. Begge steder skjedde åpning etter god dialog med kommunen, 
der man også tilpasset en del regler til lokale forhold. Vi håper det samme kan skje i Drammen. 
Akropolis 
Om treningssentre og smitte: 
a. Det er de siste 10 månedene gjennomført studier både nasjonalt og internasjonalt. Det er pr. dags 

dato ingen studier som finner økt risiko for smitte på treningssentre. Vi nevner TRAin studien og 
EuropeActive som eksempler (lenke til studiene i bunn) 

b. Vi har et senter i Larvik som har holdt åpnet siden juni 2020. under denne perioden er det 2 
personer som har vært og trent med COVID-19. Ingen har fått smitten på senteret og de smittede 
har heller ikke smittet noen av medlemmene som benyttet senteret i samme periode. 

c. En rapport fra FHI konkluderte med at ansatte i treningsbransjen har lav risiko for å bli smittet av 
COVID-19 

 
Dersom det vedtas en videre full nedstenging, søker vi de datagrunnlagene kommunen bruker for å 
rettferdiggjøre en slik avgjørelse. Vi håper på å kunne belyse mulighetene i nivåene mellom en 
nedstenging og full drift. 
 
Lenker til studier: 

 TRAin studien https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/train-st 

 EuropeActive studien SafeACTiVE Study – Preliminary results showing extremely low levels of Covid-
19 risk in fitness clubs | www.europeactive.eu 

 FHI rapport https://www.fhi.no/nyheter/2020/mer-covid-19-i-noen-yrkesgrupper/ 
 
Klatreverket 
OVERHENGENDE FARE FOR KONKURSER! Snart 6 mndr PÅLAGT stengning – 40 % omsetningssvikt 
2020!!! VI HAR INGEN BUFFER FREM MOT SOMMER OG LAVSESONG. 
INGEN SMITTE PÅVIST SOM FØLGE AV TRENING HOS OSS, OG HERUNDER INGEN RE-SMITTE. 
DEN ENE GANGEN EN KUNDE VAR INNOM SOM SENERE FIKK PÅVIS KORONA (SMITTET ANNET STED). 
MINIMAL SMITTEFARE! 
 
 

https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/train-st
http://www.europeactive.eu/news/safeactive-study-%E2%80%93-preliminary-results-showing-extremely-low-levels-covid-19-risk-fitness-clubs?fbclid=IwAR2V9-JoPfg047-nGojklo7yrHA89a0tE4GIeo0lAMp15zwoJZEEti-u5XU
http://www.europeactive.eu/news/safeactive-study-%E2%80%93-preliminary-results-showing-extremely-low-levels-covid-19-risk-fitness-clubs?fbclid=IwAR2V9-JoPfg047-nGojklo7yrHA89a0tE4GIeo0lAMp15zwoJZEEti-u5XU
https://www.fhi.no/nyheter/2020/mer-covid-19-i-noen-yrkesgrupper/
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Frontline Academy 
Konsekvensene: Jeg er usikker på om dere har tatt nok hensyn til ved å stenge ned organisert trening og 
treningssentre er de sosiale, psykiske og folkehelsemessige. Barn og ungdom som faller ut av organisert 
idrett, og voksne som slutter å være fysisk aktive vil være en kostnad for samfunnet som vi må ta 
konsekvenser av i årevis fremover. Jeg snakker ukentlig med unge voksne medlemmer som har det 
vanskelig psykisk og jeg har møtt ungdommer som vanligvis trener hos meg som nå sier de er 
deprimerte.  
Det er også en fare for at når man stenger organiserte fritidstilbud for ungdom og unge voksne over tid, 
så vil det føre til at de uansett møtes uorganisert på fritiden, mer festing, kriminalitet og andre 
destruktive sosiale samlinger som også er smittefarlige. I disse sammenhengene har man ikke mulighet 
til å spore smitte på samme måte som ved organiserte aktiviteter. 
 
Attic 
Det er vel ingen som kan garantere om smittefaren og hva som i verste fall kan skje. Det eneste vi kan si 
at vi har fulgt alle smitteverns regler som er anbefalt:  

 Vi har hatt streng regime med sprit på hender når alle kommer og når de går eller bytter sal.  

 Vi har store saler  med 15 meter opp til taket og god ventilasjon.  

 Det er god plass til en meter eller mer mellom alle.  

 Det er kun foreldre til de aller minste som kom inn i våre lokaler denne høsten og alle brukte 
munnbind. Vi ordnet så det var to inn og utgangs dører så det ikke ble kødannelse.  

 Vi har økt rengjøring og vi har vasket saler etter hver gruppe som har vært nede på gulvet. 

 Garderober har vært stengt.   
 
I hele dette året har det vært kun et barn som fikk påvist smitte, ikke hos oss men på sin skole i 
Solbergelva. Ingen av våre ansatte har heller vært smittet. 
 
For oss blir konsekvensen hvis vi ikke får åpnet dette semester, antagelig en avvikling av Attic og over 
1000 barn og unge vil ikke ha et tilbud å komme tilbake til. Vi har allerede mange timer for de 
forskjellige kursene hvor vi har lovet kompensasjonsklasser i løpet av våren for tapte klasser høsten 
2020. 
 
WH Sportskarate Drammen og Helsestudio 
 Av de eldre som trener her, så har flere fått betydelige svekkelser i sin helse fordi jo eldre man blir, jo 
viktigere er treningen for å opprettholde livskvaliteten. Noen av de voksne har blitt sykemeldt, noen går 
til behandling fordi de er avhengig av trening daglig eller flere ganger i uken. 
 
Å stenge ned trening for ungdom og de 12 år og under er jo totalt galskap. Virker ikke som de som setter 
restriksjonerne her, tenker på hva de driver med. Vi snakker om barn og ungdom. Våres fremtid. Det blir 
stengt ned arenaer hvor det ikke er smitte, mens arbeidsinnvandringen er pip oppe. Grensene er pip 
oppe, butikker, kjøpesentre, busser, trikker, går og står folk som sild i tønner. Husk, dette gjør noe med 
ungdommen og barna, og det er ikke positivt.  
 
For oss som bare har drevet litt over et år har dette vært meget ødeleggende. Alt vi og jeg som trener 
her gjør på karaten og frivillighetsarbeid. Dvs for at vi skal kunne overleve som klubb, har vi som 
privatpersoner hver måned betalt store summer nå i snart et år for at vi fortsatt skal kunne drive. 
For at dette skulle forsette, har vi jobbet beinhardt for at vi skal bli et litt annerledes senter, så vi har 
bygget et fullverdig helsestudio, som EVO, SATS, Akropolis osv. Millioner har blitt investert, og vi er klare 
for å ta i mot nye medlemmer. Fortsetter denne nedstengningen, vil vi bli konkurs før vi har startet. Er 
dette riktig? 
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Spørsmålet fra dere i er om vi kan gjøre noe for å minske smitten. Nå er det slik at vi har ikke hatt noen 
smitte, og andre treningssentre her i byen har heller ikke hatt det, i så fall ikke hva jeg vet. Hva mer kan 
vi da gjøre enn det vi har gjort med å registrer alle som kommer, og sørge for at alle spriter både seg selv 
og apparater. I tillegg har vi som jobber her, kontinuerlige rutiner for vasking og spriting gjennom dagen. 
 
Yogatid 
Innleide yogainstruktører mister sitt arbeid. Konsekvenser for folkehelsa 
Faste kostnader løper og Utgifter til husleie øker , samtidig som inntektene er mer eller mindre totalt 
fraværende. Kompensasjonsordningen treffer ikke, ofte fordi utgiftene er for lave. Når du får 
kompensasjon under 5000, kr utbetales denne ikke i det hele tatt. 5000 kr i måneden hadde betydd 
svært mye for mange pressede yogastudioer. 
 Jeg mener at alle yogastudioer burde blitt kompensert utgifter til husleie, strøm, regnskapskostnader, 
og løpende data-abonnementer som man trenger for å drive, uavhengig av omsetningstap. Nystartede 
yogastudioer som ikke tjente noe året før, faller f.eks helt utenom ordningen. Det ville bety at vi er sikret 
mulighet for å beholde lokalene våre, slik at vi finnes når vi kan åpne igjen. 
 
De fleste studioene har forsøkt flyttet undervisningen over i det digitale rom for å fortsette å kunne gi 
kundene et yogatilbud. Faktum er at det er mange som ikke ønsker å delta på online live undervisning.  
Vi har mistet ca 75 - 80 % av våre kunder. Mange kom ikke tilbake i høst selv om vi kunne være åpne 
igjen, pga usikkerhet rundt pandemien.  
 
Et typisk yogastudio har i et normalt år 100-150 kunder. Og særlig i denne siste nedstengingsperioden 
har det vært umulig å selge nye kurs som skulle starte nå i januar. Vi står nå med kun 20 elever og en 
inntekt som kun holder til å dekke utgiftene våre i januar. Det betyr at vi må ta av oppsparte midler for å 
kunne holde på lokalene våre, og om ikke vi får åpnet igjen snart går dette mot konkurs. Det å drive 
yogaundervisning er ikke en lukrativ virksomhet som genererer muligheter til oppbygning av kapital. De 
fleste yogastudioer lever fra hånd til munn. Dette står i stor kontrast til f.eks. treningssenterbransjen.   
 
Yogabransjen er en bransje som uten tvil bidrar til bedre folkehelse!  
Vi opplever daglig hvor viktig yoga er for alle som praktiserer hos oss. Dog er dagens situasjon med 
nedstengning og frykt for smitte svært krevende – for både kundene våre og oss. Mange hadde ekstra 
behov for oss den lille tiden vi fikk ha åpne dører. Mange følte til og med at yoga denne tiden var ekstra 
viktig i en ellers så krevende og utfordrende tid. 
 
Yogabransjen er en viktig og stor del av et folkehelsetilbud som favner vidt; fra opptrening etter lang tids 
sykdom, utbrenthet ol. der våre deltakere ved hjelp av yoga kommer tilbake til jobb, til forebyggende 
trening og trening for god fysisk og psykisk helse. Dette er også dokumentert gjennom mange kliniske 
studier. Vi er seriøse aktører som gjennom vårt virke ikke bare er et viktig bidrag til god folkehelse, men 
også til redusert sykefravær og få folk raskere tilbake i jobb. Og med det økte nivået av stress, muskel-
skjelett plager ol. som mange nå opplever, er det ekstra viktig å få på plass dette tilbudet igjen.   
 
 
Olympus trening 

Vi er en liten bedrift og er avhengig, som mange andre, av medlemmene våre. Det er ikke til å legge skjul 
på at dette har en økonomisk konsekvens for om vi klarer å overleve. I begynnelsen av 2020 var vi godt 
på vei til å nå vårt "tak" på hvor mange medlemmer vi kan ha på senteret, men siden mars 2020 har vi 
mistet ca 40% av våre medlemmer. Mye av dette tror vi er usikkerhet- usikkerhet om det er trygt, om 
corona og om når det åpner igjen. 

Hos oss brenner vi for folkehelse og at trening skal være tilgjengelig og overkommelig for alle, uansett 
nivå. Vi har mange medlemmer som har diagnoser, tilstander eller bygger videre på opptrening etter 



9 
 

operasjoner/skader som nå er fortvilet over situasjonen. Hos oss er snittet på medlemmene 50 + og vi 
vet at styrketrening er en viktig investering for å ha et godt liv som eldre. Som nevnt under høringen, 
etter sist nedstengning kunne vi se og vi fikk høre av mange at de kjente på konsekvensene av å ha et 
stengt senter måtte det være det psykiske, fysiske eller sosiale. Ikke alle kan eller har mulighet til å trene 
hjemme eller ute for å få en kropp/helse som fungerer bedre i hverdagen. De fleste vet at trening og 
bevegelse er bra og bør gjøres, dessverre er det slik at de fleste har mistet motivasjonen til å gjøre noe 
på egenhånd og mange syntes at å trene ute på vinteren er utfordrende. Konsekvensen av nedstengning 
over lang tid vil vises i form av redusert fysisk og psykisk helse og igjen belaste helsenorge i lang tid 
fremover.  

Akkurat som nedstengningen er for å belaste systemet mindre nå, så må vi også tenke på ring-
virkningene og belastningen senere... 

Vi har rutiner for å følge smittevernstiltakene fra Virke/FHI, noe vi har klart godt i den perioden vi var 
åpne og likevel var driften ganske normal. Derfor er det rom for strengere tiltak ved en delvis åpning. 

Ved en befaring og muligheten til å vise hva vi kan gjøre for å tilfredstille strengere tiltak har vi stor tro 
på at vi kan få til en løsning. 

I forhold til PT virksomhet stiller vi oss uforstående til hvorfor fysioterapeuter og andre nærliggende 
kommuner kan få drive med 1-1 trening og ikke PT'er i Drammen. Vi klarer fint å følge retninglinjene 
uten noe problem.  

 
 
 

2. Hvis vi på et tidspunkt ser for oss å lempe på smitteverntiltakene samtidig som vi 
fortsatt ivaretar smittevern på en forsvarlig måte – hvordan kan dette best gjøres sett 
fra ditt ståsted? 

 
Sats 
Se spørsmål 3. 
 
Fitness Group Nordic 
Dette må sees i sammenheng med de forslag som kommer i neste spørsmål. Dialog med kommunen er 
nøkkelen til å få dette til. 
 
Akropolis 
 
Har er forslagene mange: 

 Økt bemanning og bemanning i hele åpningstiden.  

 Større avstand mellom apparater og krav til stasjonær trening (altså trening gjennomført på en 
bestemt plass i lokalet) 

 Økt mulighet for håndvask 

 Stengte garderober  - for å nevne noe. 
 
Klatreverket 
SKAL DETTE KUNNE KALLES EN DUGNAD, MÅ ANDRE VED BEHOV TA OVER STAFETTPINNEN! 
1. KJØPESENTRE KAN HOLDES STENGT 
2. YTTERLIGERE BEGRENSING AV IMPORTSMITTE 
3. STRENGERE BEGRENSNING PÅ OFFENTLIG TRANSPORT 
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4. FRISØRER/KROPPSPLEIE/FOREBYGGENDE HELSETJENESTER BEGRENSER TILBUDET EN PERIODE 
5. FULLT TRYKK PÅ MASSEVAKSINERING! 
 
VI HAR TATT VÅR DEL AV DUGNADEN - OG MERE TIL… 
 
Frontline Academy 
Det smitteverntiltaket som gjør det mest vanskelig for oss å drifte på en bærekraftig måte er 
begrensningen på 20 personer i lokalet. Vi har vanligvis rundt 30 personer i lokalet samtidig, noe som 
gjør det mulig å gjennomføre mange nok økter per uke, slik at alle våre medlemmer får et godt nok 
tilbud. Denne begrensningen har gjort at endel medlemmer slutter fordi de ikke får booket seg inn på 
mange nok treninger per uke til å forsvare medlemsavgiften. 
 
Attic 
Svaret hvordan vi har ordet smittevern ligger under spørsmål 1. 
 
WH Sportskarate Drammen og Helsestudio 
Føler at fra vårt ståsted som treningssenter, gjør vi det som vi har blitt bedt om. Derfor har vi heller 
ingen smitte. Her er det heller andre arenaer som det bør gjøres tiltak, som butikker, kjøpesentre, 
busser, trikker osv. 
 
Yogatid 
 

 Jeg mener at smittevernstiltakene bør lempes på allerede nå, selv om det er stengt for normal 
undervisning. 

 Yogastudioer kan trygt ha en-en undervisning. Vi kan ha over to meter avstand til klienten, og det er 
aldri snakk om berøring,  

 Yogastudioer bør allerede nå selv med stengte studioer kunne gi undervisning i mini-grupper på 
inntil 10 personer der avstand er mulig å opprettholde. 

 Mange av yogastudioene har uansett ikke plass til fler enn 10 elever samtidig med de gjeldene 1-
meters avstand tiltak, og ettersom dette tiltaket sikkert er det vi kommer til å leve lengst med, vil 
det også etter at vi kan åpne igjen være trange økonomiske tider. Det kan brukes maske på vei inn 
og ut til time, og etableres et køsystem gjennom garderobe, der avstand sikres hele tiden. 

 Instruksjon vil kun bli gitt muntlig. 

 Yogasenter  kan ha full oversikt over hvem som til enhver tid er på studioet, og hvor de er plassert i 
rommet, så smittesporing vil være enkelt å gjennomføre. 

 Det gjennomføres nøye renhold før og etter hver eneste time.  

 Viser også til at Bergen og Trondheim har åpnet igjen for gruppetrening på yogasentre og 
treningssentre med like høye R-tall som Drammen og at det kan gjøres like trygt her. 

 
Olympus trening 
Vi ser ikke noe grunn til å lempe for mye på smittevernstiltakene per nå og tror at flere av de vil bli, også 
ved mer normale tider. 
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3. Hvis vi skulle se for oss en stegvis gjenåpning, hvordan mener du dette kan gjøres uten å 
øke smittefaren? 

 
Sats 
Spørsmål 2 og 3 er sammenfallende og vi besvarer begge her. Det aller viktigste vi kan gjøre er å følge 
bransjestandarden for treningsbransjen, og å sørge for at den gjennomføres og etterleves 100%. I denne 
standarden er det allerede svært strenge tiltak som ivaretar smittevern på en god måte. Avstandskravet 
er det aller viktigste å følge og her er Trondheim kommune et godt eksempel, hvor de i dialog med 
bransjen har valgt å holde åpent på tross av stort smittetrykk, men de har lagt til en endring som sier at 
avstandskravet øker fra 1 til 2 meter uansett aktivitetsnivå.  
 
I Trondheim ble folkehelseperspektivet høyt vektlagt. Vi har adgangssystemer som hjelper oss både med 
å ha kontroll på hvem som er på senteret til enhver tid og som kan benyttes i oppfølging av antall 
mennesker som er på senteret samtidig.  
Vi har også utarbeidet et «trafikklys» som våre medlemmer via web og app kan gå inn på for å se 
besøket på senteret og som ansatte benytter for å avgjøre når senter må stenges for flere medlemmer. 
Her er det lagt inn en kapasitetsbegrensning som er regnet ut basert på avstandskrav pr kvadratmeter, 
som kan oppdateres etter hvilke krav som er gjeldene.  
SATS har hatt 5 millioner besøk i Norge siden gjenåpning 15. juni. Ingen har blitt smittet på SATS så vidt 
vi kjenner til fra smittesporing i de 215 sakene vi har registrert.  
Vi har opparbeidet gode rutiner og dialog med lokale smittevernkontor i de tilfellene det har vært noen 
og trent hos oss som har fått påvist smitte. I Drammen kommune har vi hatt 13 slike saker.  
 
I Nordre Follo kommune har formannskapet valgt å ha treningssenter åpne, men har lagt til en endring 
hvor dusj og garderober er stengt, for å regulere ansamling av mennesker. Dette opplever vi at fungerer 
godt på vårt senter på Kolbotn.  
Handlingsplan for smitte blant medlemmer og ansatte må utarbeides for å sikre gode rutiner for dette. 
Forskjellige treningssenter har ulike grad av bemanning, og vi mener det er viktig ved en gradvis 
gjenåpning å ha et krav om at alle senter må ha personale tilstede i senterets åpningstid, for å sikre 
avstandskrav, besøk og renhold.  
Vi ser at kommuner løser tilbudet om gruppetrening på senter ulikt. I Trondheim er det ingen 
restriksjoner på gruppetrening, mens det i Stavanger kommune er et krav om å holde dette tilbudet 
stengt, mens trening på resten av senter er åpent.  
Vi opplever at det å stenge ned gruppetreningstilbudet øker besøket på andre deler av senteret og at vi 
bedre kan regulere trafikken ved at vi kan fortsette med gruppetrening. Her kan man se på muligheter 
for at antall deltagere i salene reguleres, for eksempel 50% av normal kapasitet. Vi ser også at det å 
stenge ned gruppetrening utelukker særlig kvinner og seniorer, og at det er bedre å sørge for riktig 
logistikk og kapasitet istedenfor å stenge helt.  
Vi har gode systemer for å styre booking og smittevern i dag. I Bergen har vi åpne treningssenter med 
gruppetrening som fungerer godt. Bergen kommune åpnet sine sentre veldig raskt når smittetallene gikk 
ned, her hadde vi også god dialog med kommunen som på lik linje med Trondheim var tydelige på hvor 
viktig treningssentrene er for folkehelsen. Her ble det også gjort lokale tilpasninger etter innspill fra 
bransjen, flere beskrevet her.  
Ved en full nedstenging av treningssenter ser vi at det å kunne gjennomføre gruppetrening utendørs og 
å kunne gjennomføre en time med personlig trener 1 til 1 innendørs er gode tiltak.  
SATS har også gode erfaringer med å stenge senter for medlemmer som ikke har bostedsadresse i 
kommunen. Dette gjennomfører vi mange steder i Norge i dag, for eksempel Bryne, Hønefoss, 
Lillehammer og Kolbotn med gode erfaringer, og det er også enklere for våre medlemmer å forholde seg 
til hvis tiltaket er besluttet av kommunen som en del av en gradvis gjenåpning. 
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Vi håper vi med dette har gitt dere innspill som kan tas med inn i møtet på torsdag, før en eventuell 
beslutning tas, og vi takker igjen for muligheten Drammen kommune gir oss til å komme med våre 
innspill. Vi håper at folkehelsa kan prioriteres når smittesituasjonen i kommunen tillater dette. Ta gjerne 
kontakt med oss, hvis dere har behov for ytterligere informasjon eller har spørsmål til oss. 
 
Fitness Group Nordic 
Det er flere tiltak som kan iverksettes, og flere av disse er allerede iverksatt i andre kommuner med god 
effekt. Disse kan være: 
1. Stenging av tilgang for medlemmer utenfor kommunen. 
2. Begrensning i antall samtidig trenende – noe som for vår del reguleres ved at inngangsporten låses 

dersom for mange er inne på senteret samtidig. 
3. Stopp av nysalg til personer som ikke bor i kommunen. Etterlevelsen av dette kan i praksis være 

komplisert, da bransjen må stole på den informasjon medlemmene oppgir ved innmelding. Vi har 
ikke anledning til å sjekke mot folkeregister etc. Men vår erfaring er at dersom det gjøres jevnlige 
kontroller av medlemmer blir problemet marginalt i løpet av kort tid. 

4. Økte avstandskrav mellom medlemmer - for eksempel ved at det defineres at hver trenende skal ha 
10 kvm areal tilgjengelig. 

5. Krav til bruk av munnbind når man ikke trener. 
6. Stengte garderober og dusj for å sikre raskere gjennomstrømming av medlemmer. Merk at dette er 

et tiltak som FHI så langt ikke har anbefalt, så lenge avstandskravene kan overholdes. 
7. Krav til øket bemanning i de perioder av dagen der senteret er mest besøkt 
 
Avslutningsvis ønsker vi å påpeke et par forhold som vi mener kommunen må vurdere ved åpning: 

 Noen kommuner har stoppet gruppetrening. Det kan slik vi ser det ikke dokumenteres at dette 
reduserer smittefaren. Arealene benyttet til gruppetrening har generelt meget god ventilasjon, det 
er enkelt å kontrollere avstand og det ar alltid instruktør til stede. Det er også bransjens erfaring at 
stenging av gruppetrening medfører øket besøk i styrke- og kondisjonsarealene. Det kan enkelte 
tider på døgnet være utfordrende.  

 Begrensning av åpningstid har litt samme effekt. Redusert åpningstid medfører at flere medlemmer 
må innfinne seg på samme tidspunkt. Ved i stedet å tilgjengeliggjøre senterets kapasitet for 
medlemmene er det vår erfaring at medlemmene tilpasser sitt trenningsmønster gjennom dagen. 
For eksempel, se https://visits.evofitness.no/ 

 
Til sist vil vi påpeke at vi som privat aktør har svært begrenset politimyndighet. Vi har i enkelte tilfeller 
opplevd at kommuner stiller krav som vi ikke kan etterleve. Dette gjelder for eksempel videoovervåking, 
utestengelse av medlemmer, overholdelse av avstandskrav til enhver tid etc.  På lik linje med resten av 
samfunnet er vi som aktør avhengig av at all tar ansvar. Det er komplisert å gå på tvers av andre lover 
for å etterleve kommunenes krav. Vi ber om forståelse for dette, og mener dette kan løses gjennom god 
dialog. 
 
Vi håper på en god dialog med Drammen Kommune fremover, og at vi sammen kan åpne våre 2 
treningssentre i Drammen raskt, og at våre 3.000 medlemmer i byen og på Konnerud snart kan få tilgang 
til sitt senter igjen. I tillegg skulle vi åpnet vårt tredje senter på CC Drammen i desember. Dette senteret 
ligger i kjøpesenterets helsedel, er ferdig innredet og klart til bruk, men er for tiden stengt. 
 
Akropolis 
Vi har to direkte innspill:  
1. Det eksisterer mange nivåer mellom pålagt nedstenging og full drift. Kjenner kommunen til de ulike 

lokalene, inngangssystemer og bemanning på de ulike aktørene?  
a. Family Akropolis har et inngangssystem som både kan kontrollere hvor mange som skal ha 

tilgang til senteret til enhver tid, oversikt over hvem som er på hvilke tilbud på senteret og 
som dermed enkelt kan styre tilgjengeligheten opp mot gjeldende smittevernsforskrifter. 

https://visits.evofitness.no/
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b. Vi har store lokaler hos oss. Utstyret er omplassert og satt med avstander på 1 meter på 
styrkeapparater og 2 meter på apparater som brukes til høyintensitet. Eksempler på dette 
er løpemøller som er fysisk flyttet så det er 2 meter til høyre, venstre, fremover, bakover og 
på diagonalene. 

c. Vi har mulighet til å ha bemanning med verter som påser at smittevern ivaretas.  
 

Vi inviterer og oppfordrer en representant fra kommunen til å komme på befaring så vi sammen kan se 
mulighetene. 
 
Klatreverket 
VED REÅPNING, VIL VI FORTSETTE DEN GODE JOBBEN VI GJORDE I SOMMER/HØST: 

 MED BEGRENSNINGER PÅ ANTALL BESØKENDE 

 REGISTRERING VED ANKOMST 

 GODE VARSLINGSRUTINER 

 FORSTERKET RENHOLD 

 AVSTANSREGLER OG KRAV OM AT SELV DE SOM ER LITT PJUSK HOLDER SEG HJEMME! 
 
VED BEHOV MÅ DA ANDRE HOLDE STENGT/REDUSERE AKTIVITETEN FOR Å UNNGÅ Å ØKE 
SMITTEFAREN! 
 
Frontline Academy 
En stegvis gjenåpning burde kun gjøres etter alder. (altså ikke kjønn, med lisens, uten lisens osv) 
For eksempel:  
- Opp til og med 12år 
- 13år til og med 19år 
- 20år til og med 24år 
- 25år til og med 29år 
- 29år til og med 34år 
- 35 år og opp 
 
Attic 
Det ville eventuelt være at ikke alle kurs eller alle aldre får starte. Da ville vi uansett ikke hatt mulig til å 
klare utgiftene og ville vært avhengig av økonomisk støtte. 
 
WH Sportskarate Drammen og Helsestudio 
For oss treningssentre burde det for all del åpnes for f. eks at man åpner for 10 - 15 personer av gangen, 
avhengig av størrelse på lokalene. 
Det bør kunne gjennomføres lett ved at man melder seg på på forhånd, slik at vi har kontroll på det. 
 
Det blir for lett for de som er ansatt i kommune eller stat og lage regler. De mottar jo lønnen sin, så det 
har ingen konsekvenser. Vi treningssentre og andre bransjer blir mye mer sårbare. Håper virkelig noe 
blir gjort for at vi kan åpne igjen, før det er for seint. Igjen syns jeg det verste er den helsemessige biten 
og de minste som skal lide.  
 
Drammen Padel 
Så til smittevernstiltakene ved gjenåpning 

 Hallen er på 929 kvm, hver bane er 200 kvm, 2 personer på hver side. 

 Vi kan begynne med å åpne 2 av 3 baner, da er det maks 8-10 personer i hallen. 

 Garderober og sosiale soner holdes stengt. 

 Timene kan starte på forskjellig tidspunkt, så spillerne ikke møtes i døra. 

 Vi kan ha 5 minutter pause mellom hver økt, slik at spillerne kan forlate banen før nye kommer på. 
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 Evt innføre påbud om munnbind frem til de er inne på banen. 

 Vi har antibac på hvert hjørne. 

 Padel er ikke kontaktidrett og man er alltid minimum 2 meter fra hverandre på banen. 
 
Olympus trening 

 Åpne for PT virksomhet, eventuelt med restriksjoner ved et stort senter med mange PT'er med 
tanke på avstand. 

 Åpne for individuell trening med begrensninger for antall medlemmer per kvadratmeter som i 
butikker. Her kan senteret ha booking og begrensning for hvor lenge man kan trene. Vi er et delvis 
bemannet senter og kan redusere åpningstider for å kun ha bemannet. Det har ikke vært noe 
problem å ha et delvis bemannet senter etter sist nedstengning.  

Vi ser etter sist nedstengning at flere har endret sine rutiner for å komme når det er mindre "trykk" på 
senteret og en redusert åpning vil øke belastningen på pågangen.  

 Redusere begrensinger på antall medlemmer. 

----- 
 
Imjelt Golfsenter AS  
Imjelt Golfsenter AS ligger i Skoger. Imjelt Golfsenter har 6 stk golfsimulatorer stor innendørs 
puttinggreen og drivingrange. Utendørs har vi norges eneste 18 hulls pitch og putt golfbane. Imjelt 
Golfsenter har og kafe og møterom. Det er ikke krav til medlemskap eller klubb tilhørighet for og spille 
på Imjelt. Anlegget er åpent for alle. Imjelt Golfsenter AS har vært stengt siden 9 november 2020 2 fast 
ansatte er permittert. 5 deltidsarbeidende studenter er uten arbeid.  
 
I formannskapsmøte i Asker Kommune 12.1.21 ble det besluttet å følge de nasjonale 
smitteverntiltakene, ref budstikka i dag; "Asker har i stor grad fulgt hakk i hæl med Raymond Johansen 
og de strenge tiltakene i Oslo. Det samme har Bærum, Drammen og Lier. Men før jul bestemte 
Drammen å følge regjeringen, Lier har fulgt etter, og nå også Asker. Bærum vurderer det samme...." –  
 
Kommunaldirektør Lars Bjerke i Asker presiserte i formannskapsmøte at når de lokale tiltakene ble 
tilpasset de nasjonale, medførte dette noen endringer i hvilke aktiviteter det kunne åpnes for. Her ble 
spesielt innendørs golf, tennis og riding i hall nevnt som aktiviteter det nå er mulig ha i Asker. 
Begrunnelsen for å åpne for golf , tennis og ridning inne er at alle aktivitetene utøves på store arealer 
med en til to utøvere der avstanden mellom utøverne er stor med få kontaktpunkter. Det er også 
aktiviteter der det er lett og ha oversikt over brukere og hvor strenge smitteverntiltak er enkle og 
gjennomføre. 
 
Vi mener at Imjelt Golfsenter skal kunne åpne ved å gjennomføre systematiske og strenge 
smitteverntiltak i tråd med de nasjonale rådene fra regjeringen. Tilsvarende aktivitet i alle kommuner 
som legger de nasjonale smitteverntiltakene til grunn tillater golfsenter og holde åpent. Ref. Peggen 
Golfsenter og Kjekstad Golfsenter i Asker som begge åpnet for begrenset aktivitet 13.1.21 etter vedtaket 
i Asker Formannskap 12.1.21  
 
Skal Drammen Kommune fortsette å ha lokal forskrift som er mer omfattende enn de nasjonale rådene 
og påleggene må Drammen Kommunen i mye større grad tørre og vurdere den enkelte virksomhet og 
bransje. Med de store konsekvenser nedstengingen har for den enkelte virksomhet må en kunne 
forvente dette av Drammen kommune. Skal de strenge tiltakene gjelde over lang tid må Drammen 
Kommune i mye større grad engasjere seg i hver enkelt virksomhet lokalt og se hva som eventuelt kan 
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gjøres for at virksomheten kan åpne. Dette er viktig for og få forståelse og respekt for de tiltak og pålegg 
som blir satt inn. Vurdering burde gjøres ut i fra:  
● Virksomhet/ bransje  
● Hva er situasjonen for tilsvarende bransje i nabokommuner.  
● Antall virksomheter innen samme bransje  
● Antall ansatte  
● Plassering i kommune  
● Arealer  
● Brukermiljø 

 Muligheter for redusert drift for og møte smittvernkav.  

 Antall personer i lokale  

 Kontaktpunkter  

 osv...  
 
Mulighet for åpning av Imjelt Golfsenter  
Imjelt Golfsenter ville kunne få en tilfredsstillende drift med kun 6 kunder i timen i simulatorsenteret, 
det er da 40 kvadratmeter pr. kunde. Det ideelle hadde vært 2 kunder pr simulator pr time. (Golfspillere 
liker og ha noen og spille imot) de er alltid bekjente og gode venner! Med 2 stk pr sim. ville det være 
intill 12 stk i lokalet samtidig, alle med mer en 2 meters avstand og egne sitteplasser.når de ikke slår. 
Asker kommune tillater 2 spillere pr. simulator. Imjelt Golfsenter er på totalt over 900 kvadratmeter der 
simulatordelen er på nær 250 kvadratmeter, 300 kvadratmeter kafe og møterom og resten fordelt på 
puttegreen og drivingrange.. Våre tiltak for begrenset spill på simulator: 
● Timebestilling på nett med personopplysninger ( ikke dropp inn)  
● Maks 6 spiller pr time (en pr. simulator).  
● Kun eget utstyr.  
● Kun personlig touch penn for bruk på skjerm.  
● Hver kunde skal kun oppholde seg i tildelt simulator.  
● Munnbind skal brukes ved ankomst og eventuell bevegelse utenfor simulator..  
● Spiller kan ankomme lokalet maksimum 5 minutter før bestilt tid.  
● Spiller skal sitte og vente i kafe lokalet til ledig simulator blir anvist.  
● Spiller skal forlate senteret 5 minutter før den bestilte tid utløper. 
Generelle tiltak:  
● Det etableres separat inngang og utgang fra golfsenteret  
● Antibac er plassert ved inngang/ utgang, kasse,toalett og simulator.  
● Simulator rengjøres etter hver spiller (skjerm, stol og bord)  
● Garderobe er stengt. 
 
Dette er tiltak som vil redusere faren for smitte til et minimum. Det vil skape aktivitet som er stor nok til 
at vi kan klare oss og våre ansatte kan gå på arbeid. Golfmiljøet er en svært homogen gruppe der alle 
kjenner alle. Smittepresset blant golfspillere er svært lavt. Har ikke hørt at noen i golfmiljøet er blitt 
smittet på golfbaner eller innendørs golfsenter i hele landet.  
 
Informasjon og veiledning  
Det hadde vært fint om noen i kommunen kunne ha gitt noe informasjon om hvordan vi skal forholde 
oss etter den 18.januar. At forskriften for Drammen Kommune gjelder inntil videre er svært lite 
forpliktende for kommunen og uholdbart for alle som er berørt. Sett faste datoer for revisjon og 
gjennomgang av forskrift, minimum annenhver uke. 
 
Vi forstår den lokale forskriften slik at Imjelt Golfsenter fortsatt må være stengt inntil videre.  
 
Er det ikke noe formannskapsmøte før 2 februar?!  
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Imjelt Golfsenter har ikke blitt orientert eller invitert til høringen. Imjelt Golfsenter har faktisk ikke hørt 
noe fra Drammen kommune i de to periodene vi nå har vært pålagt stengt.  
Det er vanskelig og finne relevant informasjon. Det er uklart hvor man skal henvende seg i Drammen 
Kommune for og få relevant informasjon og veiledning. Håper at våre innspill kan bidra til at flere 
stengte virksomheter kan få muligheten til å åpne og at Drammen Kommune er mere "på" i fremtiden. 
Vi forventer å få en tilbakemelding. 
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Oppsummering dialogmøte 14. januar 
En liste over inviterte og deltagere følger etter oppsummeringen. 
 
Ordfører ønsket velkommen 

 Opprop, supplering av møtedeltagere 

 3 minutter taletid til hver deltager 

 Spørsmål til slutt fra politikere og administrasjon 

 

Aktiv helse 

 Ønsker bare å lytte 

 

Akropolis 

Spm 2 og 3 

 Veldig mang områder å spille på når det gjelder smittevern 

 Oppfordre til å komme på befaringer, se hvordan vi kan legge til rette for smittevern 

 Diskusjon rundt aktuelle nivåer. 

 

Attic 

 Enig meg akropolis 

 Vi har store saler med aircondition 

 Ett barn smittet 

 To innganger 

 Strengt regime 

 Tryggere her enn på skolen 

 Bekymret for psykisk helse hos unge 

 Fortsatt nedstenging = nedleggelse 

 

Crossfit Drammen 

 Ønsker å lytte 

 

Drammen Padel 

 Driver et racketsenter 

 Trening viktig for helsa 

 Maks 12 av gangen 

 Gode smittevernregler 

 Betjent 

 Ikke noe problem å holde smittevern 

 Seniorpadlere 

 Alle vil ha et smittefritt senter! 

 Åpne to av tre baner 
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 Ulike start-tidspunkter 

 Munnbind utenfor banen 

 Vil sende skriftlige innspill 

 

Drammen Skyfitness 

 Ubetjent senter 

 Medlemmene flinke til å holde avstand 

 Vaske apparater 

 Følger med på hvor mange som er innom 

 Dørsystem, kan sperre på antall inne 

 Apparatene er flyttet til riktig antall 

 Medlemmene uttrykker at de føler seg trygge 

 Viktig å holde kroppen i gang og smitten nede 

 Overvåkningskamaeraer, ansatte følger med og følger opp 

 Medlemmene utestengt hvis man ikke følger spillereglene 

 

Easylife 

 Utrolig vanskelig for bedriftene 

 Første nedstengign – hele bransjen nede 

 Fra november, store forskjeller  

 Hvorfor farligere å trnee i Drammen enn Trondheim? 

 Vi blir nedlagt hvis vi ikke tar smittevern på alvor! 

 Økonomi vanskelig – folkehelsen vanskelig 

 Sliter med omdømmet pga nedstengingen i første fase 

 Lite smitte – men nedstenging likevel 

 Har mistet mange kunder – ingen nye kunder 

 Håper vi kan finne en mellomløsning 

 

Fitness Group 

 Takk for at vi blir hørt! 

 Flere andre norske kommuner har hatt tilsvarende 

 Viser til innspill i forkant 

 Samkjørt med Sats og Fresh 

 Bransjen ekstremt streng smittevernveileder 

 Feil at vi er stengt 

 Ønsker å bli prioritert ut av kategorien for full nedstenging 

 Folkehelsen er viktig! 

 Treningsmønsteret endret – letter å bryte ned enn bygge opp 

 Sml. Med Trondheim og Bergen, som har åpnet, til tross for høyt smittetrykk i samfunnet 

 

Frontline Academy 

 Vanskelig å svare presist på spm. 
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 Bekymret for at barn/unge ikke får trent - deprimerte 

 Organisert trening med kontakt 

 Vet ikke hvilke aldersgrupper vi skal trekke medlemsavgift 

 Økonomisk kritisk 

 

Hot yoga 

 Konkrete innspill – kronikk DT 

 Maks 30 kunder pr dag, 8 timer 

 Lokalene 200 kvm 

 10-20 fordelt med en pr matte 

 Null smittetilfeller 

 Stengt garderober på eget initiativ 

 Aromaterapeut – kan ha disse på kurs – men ikke yogaundervisning? 

 Hvis vi ikke får åpnet nå mister vi kundene – og må legge ned 

 Insisterer på at kommunen kommer på befaring 

 Ikke sml. Yogastudio med større treningssentre 

 Kjøpesentra holder åpent, kafeer registrerer ikke gjester. 

 Skaper liv i sentrumsområdene! 

 

Imjelt golfsenter 

 Slutter seg til tidligere talere 

 Fortvilt situasjon 

 Hver bedrift må vurderes for seg – ikke skjære alle over en kam. 

 Vi ønsker å komme i gang med begrenset drift – holde hodet over vannet 

 Asker golfsenter har fått kommunens tillatelse til å gjenåpne, pga lavt smittepress. 

 Tennis, ridning innendørs golf får starte opp i Asker 

 Samsvar med nabokommunene 

 

Klatreverket 

 Har spilt inn, ønsker ikke ordet 

 

Medisinsk Yoga 

 Støtter det de andre sier 

 Mange eldre er ensomme – holder ikke kroppen i gang 

 For mange er dette høydepunktet i uka 

 Alle har egne matter 

 Ingen rører hverandres utstyr 

 Voksne deltagere, tar ansvar 

 Mange er små, krevende økonomisk 

 Veldig lite smitte 

 Kom og se 

 Alle ønsker å holde smittetrykket nede 
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Moov 

 Dialog er vesentlig 

 Vi møter kommunens øsnker og standarder 

 Bemannet senter 

 Booking 

 Sporingsdata 

 Forebyggende verdi – folkehelse 

 Skogen kan være en terskel 

 Sosial arena, tilhørighet – undervurdert 

 Stegvis åpning 

 PT-på linje med fysio. 

 

Olympus trening 

 Lite senter 

 Støtter akropolis, m.fl. 

 Folkehelse 

 Helsa til de ansatte 

 Medlemmer 40+ 

 Gjester velger å holde avstand 

 Vi kan strukturere og begrense ved en delvis åpning 

 Kom og se – vi er åpne for å tilpass 

 Fysioterapeuter kan holde åpent – ikke vi? 

 Vil sende inn innspill 

 

Rush trampolinepark 

 Litt annen type drift 

 Barn og unge er målgruppe 

 Gode smittevernrutiner 

 En pr trampoline 

 Påpasselige i resepsjonen 

 Går i samme klasse, samme kohort, men kan ikke komme til oss 

 Driver ofte ikke med annen organisert aktivitet 

 Barn/unge har mistet mye annet også 

 Ønsker befaring  

 Vanskelig å se hvilket regelverk vi faller inn under 

 Ønsker forutsigbarhet 

 Gjester ønsker å booke 

 

Sats 

 Det er tøft om dagen – påvirker medlemmene – folkehelse 

 Mange trener pga det mentale 
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 Finnes en smittevernstandard, utviklet av Virke helse 

 Andre kommuner skiller det som er trening og fornøyelse 

 

Svelvik treningssenter 

 Ønsker å høre på! 

 

Timeout medisinsk yoga 

 Ønsker å lytte 

 

Virke helse 

 Treningsbransjen er noen av de som er rammet hardest 

 Følger smittevernveiledningen – vil hindre smitte effektivt 

 Altfor mange lokale løsninger 

 Viktig for kommunen å holde kontakten med lokale virksomheter 

 Andre støttetiltak til bransjen – statlige midler? 

 Snarlig åpning ønskes 

 Ikke farlig å trene så lenge veileder følges! 

 

Sportskarate 

 Mye positivt som er sagt 

 Største målgruppe er barn 

 Driver også helsestudio 

 Er sårbare, har investert mye 

 Tiltakene henger ikke helt sammen 

 Busser, kjøpesentra er stappfulle, men vi må holde stengt? 

 Har ikke hatt noe smitte på vårt senter 

 Er nøye på smittevern – hva mer kan vi gjøre? 

 Bør åpne for grupper, fordele over døgnet 

 Folkehelsa, spesielt viktig for barn 

 Ta innspillene til etteretning, så vi kan åpne delvis igjen 

 

Yogatid 

 Veldig mange små bedrifter faller utenfor kompensasjonsordningene 

 Kostnadene øker 

 Vi kan en til en undervisning 

 Mindre grupper med god avstand 

 Yogasentrene er små og har få inne ad gangen 

 Lett å smittespore 

 Bunnbind 

 Mange ønsker ikke online-undervisning 
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 Fysioterapeuter får holde åpent med samme aktiviteter – konkurransevridende 

 

Fitnessgroup spm. 2 og 3 

 Virke oppsummerte det veldig fint 

 Tiltak gjøre ulikt fra kommune til kommune 

 Noen har stoppet gruppetrening – vanskelig å forstå 

 Begrensede åpningstider – lav effekt – flere kommer på samme tidspunkt 

 Økt krav til bemanning, mm. 

 

Ordfører åpner for spørsmål fra Drammen kommune 

 

UEK/Frp 

 MDG og FRP kritiske til nedstengingen 

 Har dere tanker om hvor stort frafallet blir? 

 Charlotte: I august gikk vi fra 20 til 10 – måtte se på husleien – 60 % frafall 

 Wenche: 1200 elever – ned med 200 elever i løpet av 2020. Ingen nye som melder seg på. 

 Marianne: kommer ikke nye innmeldinger. 

 

EE/rådmann 

 Takk for alle innspill 

 Retningslinjene til FHI – redusert åpning: redusere antall gjester, eller tilate individuell trening – 

ønsker skriftelige innspill på det. 

 

Ordfører ber om skriftelige innspill på resten av spørsmålene, med bakgrunn i oppsatt møtetid. 

 

SØ/MDG 

 Berømme alle for høfligheten 

 Alle gjør en viktig jobb for folkehelsa 

 Reagerer på noen av historiene – mye vedtak og lite smittevern – hvordan har dialogen vært 

mellom dere og kommunen og bransjen og FHI? 

 

KS/Høyre 

 Takker for oppmøtet 

 Vanskelig å finne ut hvilket regelverk som gjelder – er ikke regelverket differensiert nok? 

 Hva kan vi gjøre med dette? 
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Spm. til rådmannen/Sats 

DK forholder seg til Oslo – andre kommuner i regionen holder åpent. Hvorfor velger Drammen 

kommune dette?  

Svar EE: DK gjør egne vurderinger nå, uavh. av Oslo. Venter på nye nasjonale retningslinjer over helgen. 

Ordfører takker for oppmøte og innspill 

 

Skriftelige svar på spørsmålene fra politikerne – mottatt etter dialogmøtet 

Akropolis 

1. Fra Ulf Erik Knudsen; Ønsker svar på frafallet av de som er fysisk aktive.  

a. Våre tall viser at over 30% av våre medlemmer helt har mistet sin fysiske aktivitet. Altså er 

de ikke fysisk aktive pr i dag. Dette er en gruppe mennesker som har underliggende 

sykdommer, er overvektige og i utgangspunktet er mindre motivert til å være aktive. Dette 

er en sårbar gruppe som faller utenfor utendørsaktiviteter grunnet for eksempel KOLS, 

astma eller at de trenger en trener som er rundt de for motivasjon og gjennomføring av 

aktivitet.  

b. Blant de som er mer enn 40% mindre aktive enn på samme tid i fjor er tallet på 19%. Dette 

er i tillegg til gruppen nevnt i punkt a. Denne kundegruppen rapporterer at de ikke et 

motiverte for hjemme trening, de har ikke økonomi til å delta på ski osv. utendørs eller de er 

rett og slett ikke interessert i å være ute nå på vinteren. Det presiseres her at det kan være 

svingninger gjennom de ulike sesongene. Det kan tenkes at denne gruppen er mer aktiver 

på vår/sommer/høst.  

c. Tall på dette kan ettersendes om ønskelig, men vi ser på dette som opplysninger som kan 

fratas offentligheten.  

d. Tallene fra a. og b. bør ses i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Hva koster det oss at denne 

kundegruppen er helt eller vesentlig mindre aktive over tid. Vi har en stor gruppe hos oss 

som trener for å kunne opprettholde den helsen de har i dag. KOLS gruppen vår er 

avhengige av dette og mange er fortvilte over å ikke få de ukentlige øktene sine med 

puls/pust trening og styrketrening som gjennomføres av sertifiserte instruktører som faller 

utenfor helsearbeider kategorien. Det samme med gruppen hos oss med Parkinsons. Dette 

for å nevne to av mange.  

e. Som Thomas Evensen fra SATS nevnte i går rapporterer 62% av medlemmer om at de trener 

for den mentale helsen. Konkrete tall på hvor mange av disse som fortsatt er aktive har vi 

ikke. Men det nærliggende å tro at også i denne gruppen er aktivitetsnivået lavere enn for 

ett år siden. Folkehelseperspektivet er mangfoldig, og vi mener vi er en svært viktig aktør for 

bedre folkehelse.  

2. Fra Elisabeth Enger; Ønsker kommentar på en trinnvis gjenåpning med enten å redusere antall 

besøkende vs. individuell trening.  

a. Vi har store lokaler hos oss og et datasystem som kan styre hvor mange som kan våre i våre 

lokaler til enhver tid. Vi har fysiske porter som det er umulig å komme forbi dersom det ikke 

er godkjent av datasystemet.  

b. Vi er bemannet og har økt bemanning i travle perioder.  

c. Vi kan fint stenge av garderober så de ikke kan benyttes.  

d. Gruppetreningen vår har for eksempel et rom på over 300m2. Her er det merket opp for 

stasjonær trening. Medlemmene kan komme inn med munnbind til de er på plassen sin. De 
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bruker utstyret som er på den aktuelle plassen. Dette utstyret brukes kun av en person 

mellom desinfisering.  

e. Vi kan legge inn pauser mellom gruppetimene slik at det ikke oppstår noen form for kø i 

forkant og mellom klassene.  

f. Utstyret er plassert med avstand etter smitteveilederen for treningssentre.  

g. En instruktør er alltid til stede og kan enkelt påse at smittevern ivaretas. Vi mener det trygt 

kan åpnes med redusert antall gjester mer enn kun individuell trening. Også gruppetimer 

med stasjonær trening (da altså ikke danseklasser og andre klasser som ikke er stasjonære, 

men krever mer bevegelse i rommet) bør være inkludert i den gradvise gjenåpningen. Både 

fordi det er trygt og fordi det vil avlaste den individuelle treningen i studioet.  

3. Fra Ståle Sørensen; Hva slags dialog har det vært mellom FHI, kommunen g oss?  

a. Sett med våre øyne har det vært dialog mellom FHI og treningsbransjen gjennom VIRKE 

trening.  

b. Kommunikasjon mellom Drammen Kommune og Family Akropolis har vært tilnærmet ikke 

eksisterende. Det har vært vanskelig å få åpnet for dialog.  

4. Fra Kristin Surlien; Vedrørende at det har vært vanskelig å finne reglene og om dette handler om 

mangel på direkte kontakt.  

a. Det faller da litt under svaret vi ga til Ståle Sørensen sitt spørsmål. 

Vi minner avslutningsvis om at vi har invitert kommunen på befaring for å lettere kunne fortsette 

dialogen rundt en gjenåpning den dagen det blir aktuelt. Vi ser frem til et besøk og håper dere tar dere 

tiden til dette. 

 

Sats 

Viser til dialogmøte i går og takker igjen for at Drammen kommune tok initiativ til dette møtet. Vi sender 

her innspill på enkelte av spørsmål og innleggene som kom under møtet.  

I svært mange av kommunene i Norge hvor treningsbransjen er stengt (ex. Oslo, Asker, Bærum, Lier) har 

kommunene gitt bransjen mulighet til å gjennomføre trening innendørs 1:1 med en personlig trener 

med henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Trening knyttet til individuell fysikalsk 

rehabilitering 1:1 inne er unntatt fra forskrift om forebygging av koronasmitte i flere kommuner.  

Virke Trening har i mange kommuner fått avklart at personlig trener (PT) kan trene med kunde i fysikalsk 

øyemed når treningen er del av en opptrening/rehabilitering. De individuelle vurderingene om dette er 

anbefalt gjøres av lege, kiropraktor eller manuellterapeut og gis til kunde i form av en henvisning/notat. 

Det er ingen nasjonale retningslinjer på dette, men håndteres ulikt fra kommune til kommune.  

Hver kommune har sin forskrift og de faglige rådene kommer fra kommuneoverlegen og beslutningen 

ligger hos politikerne. Skulle kommuneoverlegen i samråd med politikerne i en kommune ikke 

godkjenne dette, vil dette være gjeldende for alle treningssentre i samme kommune. I de kommuner 

hvor dette ikke kommer tydelig frem i forskriften må kommunen ved kommuneoverlegen avklare 

kommunens beslutning på dette.  

VIRKE trening har følgende informasjon: Denne formen for trening er utelukkende for de som har et 

medisinsk behov for å trene. Typisk vil dette gjelde personer som har plager/skader hvor trening er 

vurdert som viktig for å opprettholde funksjon og helse.  

Følgende må ligge i bunnen for medisinsk begrunnet ansvar for PT, for at PT skal kunne komme inn 

under unntaket for trening som del av fysikalsk rehabilitering: Medlemmet som trener med PT må ha 
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henvisning til trening som del av fysikalsk rehabilitering, dette må medbringes/vises, før trening 

igangsettes. Henvisningen må være gitt av de som i Norge kan gi slike henvisninger; lege, 

manuellterapeut eller kiropraktor.  

I dialog med en av kommuneoverlegene i Drammen kommune har bransjen fått svar på at dette ikke er 

tillatt. Vi ønsker å løfte dette på nytt og søker godkjenning for å gjennomføre slik trening. Dette er viktig 

både for folkehelsa, for spesielt sårbare medlemmer og ikke minst for enkelte av våre ansatte som kan 

utøve sitt yrke og ha en jobb å gå til.  

Det er viktig for oss å fremheve at PT 1:1 kan gjennomføres med tilstrekkelig avstand mellom PT og 

kunde og at smittevern ellers vil være godt ivaretatt. Det er i dag tillatt for både fysioterapeuter, 

akupunktører og frisører å treffe kunder 1:1, og dette bør også våre Personlig trener kunne gjøre med 

sine kunder, spesielt når det er en medisinsk begrunnet årsak og kun tilgjengelig for svært få. Det endrer 

ikke korona forskriften hvor treningssentre fortsatt er stengt, men åpner for å drive denne delen av 

virksomheten.  

Ulf Erik Knudsen stilte et spørsmål med ønske om konkret tall for frafallet av medlemmer i bransjen. 

Dette er tall vi ikke kan gå ut med, men vi kan bekrefte at frafallet av medlemmer har vært svært stort 

og at vi aldri tidligere har opplevd at så mange har valgt å si opp sitt medlemskap i tilsvarende perioder.  

I november gjennomførte SATS en medlemsundersøkelse som gjør at vi er bekymret for den negative 

effekten nedstenging av arenaer for fysisk aktivitet har på folkehelsen. Det er vel etablert at det det er 

en klar sammenheng mellom fysisk og mental helse. WHO har nylig kommet med nye anbefalinger om 

økt aktivitetsnivå, og særlig i pandemien. Det er krevende når idrettshaller, treningssentre og gymsaler 

er stengt, samtidig som mange opplever det som tungt og ensomt som følge av nedstengningen.  

Medlemmene våre oppgir at de strever med å finne motivasjon til å holde seg i aktivitet og trene på 

egenhånd. Det påvirker både deres fysiske og psykiske helse. Våre medlemmer trener for å holde seg i 

form, og hele 62 prosent svarer at de trener fordi det er viktig for det mentale. «Å bli sterk» og 

«rehabilitering/forebygging av skader» er andre viktige årsaker til at medlemmene trener (hhv. 44% og 

30%)  

Medlemmene våre trener mindre enn før pandemien. Mer enn 60 prosent oppgir at de trener mindre 

enn før og 47 prosent oppgir at den fysiske formen er dårligere eller mye dårligere sammenlignet med 

mars 2020, noe som bekrefter at det tar tid å opparbeide seg gode treningsvaner.  

Det kom opp spørsmål om hvorfor gruppetrening skulle tillates, med argument om at dette øker 

smittefaren på et senter. Vi opplever at det å stenge ned gruppetreningstilbudet øker besøket på andre 

deler av senteret og at vi bedre kan regulere trafikken ved at vi kan fortsette med gruppetrening. Her 

kan man heller se på muligheter for at antall deltagere i salene reguleres. Vi ser også at det å stenge ned 

gruppetrening utelukker særlig kvinner og seniorer, og at det er bedre å sørge for riktig logistikk og 

kapasitet istedenfor å stenge helt.  

Vi har gode systemer for å styre booking og smittevern på gruppetrening i dag både ved å følge 

bransjestandarden og ved egne tiltak:  

 Avstandskrav med markering i gulvet, før nedstengningen min 4 kvadratmeter pr person  

 Instruktør som følger opp smittevern gjennom hele timen  

 Renhold før og etter timen av alt utstyr  

 Ingen forflytning under time, kun stasjonsbasert, hvert medlem på sitt merke  

 Redusert kapasitet som styres gjennom forhåndsbooking  

 Deltagerliste med oversikt over alle som er tilsted på hver time  



26 
 

 15 minutter mellom hver time slik at vi sikrer renhold - Ingen timer starter eller slutter samtidig 

for å unngå ansamling av mennesker  

 Innholdet i timene er endret slik at smittevern sikres, bla avsluttes timen 5 min før for å bruke 

tid til renhold  

 Timer vi anser som krevende for å sikre smittevern har vi fjernet, for eksempel sirkeltrening med 

rullering av stasjoner, eller timer med nærkontakt mellom medlemmer.  

 Instruktører kan ikke veilede gjennom å berøre, dette er endret i timebeskrivelsen.  

 Høyere frekvens på renhold av alt utstyr  

Vi håper på en positiv respons på våre innspill og vil igjen takke for et positivt møte. Vi benytter også 

denne anledning og inviterer til en befaring på ett av våre senter, slik at vi kan få en felles forståelse av 

smittevern i praksis. 

 

Olympus trening 

I forhold til informasjon og dialog med kommunen fra første nedstengning, har vi ikke opplevd noe. For 

oss har det vært utfordrende å finne/få informasjon og mye av det vi har funnet har kommet via media. 

Inntrykket (via media) er at det heller ikke har vært rom for noen dialog eller individuelle vurderinger 

når større aktører har forsøkt.  

Det har vært frustrerende at møter med formannskapet har vært så nærme frister som mulig og vi har 

ikke kunne gi informasjon til våre medlemmer og kunder før timer før man eventuelt kan åpne. Dette 

har det også blitt gitt utrykk for i media. 

For oss hadde det vært mindre belastende å få en dato, for eksempel 2-3 dager etter formannskaps-

møter, hvor man da slipper stress, kan tilrettelegge tiltak og gi ut informasjon til våre ansatte, 

medlemmer og kunder. Vi tror at det å ikke få en konkret dato eller tidsperspektiv gjør at flere melder 

seg ut enn om de hadde fått noe å forholde seg til. 

Vi har mistet ca 40% av medlemsmassen vår siden mars 2020. Utfordringen blir å klare å få nye 

medlemmer for å klare å overleve. Noen medlemmer vil nok komme tilbake, men dette vil nok ta tid og 

målet er å klare å overleve til de gjør det! 

Det har også blitt borte PT kunder og vi har også tapt på begrensninger ved kurs virksomhet. PT kunder 

er dynamisk og vi ser at det ikke vil være noe problem. Kurs vil vi ikke prioritere ved en gradvis åpning, 

så dette vil gi mer tap. 

 

Hot Yoga Drammen 

Fakta om våre lokaler og styring av klasser:  

 Vi har et lokale på ca 230m2, med stort resespsjonsområde. Det vil si at det ikke er noen steder i 

forbindelse med innsjekk at kunder vil stå tett, her er det ukomplisert å holde 1-2 meter avstand. 

 Inngangen er lagt opp slik at kunder heller ikke må ta på flater og kan i praksis legge seg rett inn på 

yogamatten uten å ha berørt andre flater i studioet eller på veien inn. 
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 Smittervern:  

 Vi ønsker å presisere at vårt smittevern har vært tilstrekkkelig siden februar 2020. Vi startet tidligere 

enn det som vår pålagt. Det er allerede utarbeidet egne smittevernsregler for yogabransjen som vi 

har fulgt til punkt og prikke gjennom 2020.  

 Hos oss er det plass til maks 10-11 personer per klasse med avstandsregulering. Dette antallet 

personer kommer inn i studioet på et tidsrom fordelt på 30 minutter. Deltakerne har med eget 

utstyr (yogamatte og håndkle/pledd) og har fast plass i yogasalen.  

 I våre klasser har man fast plass under hele klassen, og er på sin egen matte. Det brukes ikke felles 

utstyr og man beveger seg ikke rundt omkring i salen.  

 Alle vasker seg med såpe/antibac ved ankomst og når de forlater lokalene.  

 

Forslag:  

 Man kan bruke munnbind helt fram til man legger seg på matten, og så ta det på igjen før man 

forlater yogasalen.  

Sammenlignet med f.eks andre åpne kafeer og butikker har vi en stor resepsjon, noe som gjør at det er 

god plass til å holde avstand hele tiden. Vi mener det er smittevernmessig faglig trygt å holde åpent med 

maksimalt 10 stk deltakere per klasse. Vårt studio har da gjennomsnittlig mulighet til å ta imot mellom 

20-30 personer per dag, noe som er et svært lite antall personer. Dette antallet kan også være lavere, da 

det kan være klasser hvor det er færre som møter opp.  

Vi har 100 % smittesporing til hver enkelt klasse. Hver kunde må sjekkes inn, dette gjøre på til hver 

enkelt klasse. Vårt studio er alltid bemannet. Det er en egen lærer som passer på alle som deltar og at 

de følger smittevernreglene.  

Vi ber dere differensiere mellom yogastudioer treningssentre. Dessverre har vår bransje blitt lagt 

innunder samme kategori som treningssentre. Dette faller på sin egen urimelighet. Som jeg viser til, er 

vår kapasitet svært mindre, og det må sees forskjell på å ha maksimalt 30 kunder innom i løpet av en 

dag, mot 200-500 kunder. Når vi samtidig har delt opp kundene i kontrollerte klasser på maks 10 stk gir 

det et smittevern som er trygt.  

Vår yoga-sal vaskes mellom hver klasse, noe som også gjør at smittevernet er bedre enn mange andre 

steder som er valgt åpent. Vi viser til at vi har hatt 0 registrerte smittede kunder eller personalia. 

Allikevel vet vi om mange som har testet seg, uten at de har fått påvist Coivd-19, med andre ord er det 

ikke et stort smittetrykk hos oss.  

Kompensasjon:  

Vi har blitt hardt rammet av nedstengingen økonomisk. Den statlige kompensasjonsordningen faller vi 

dessverre utenfor. Både grunnet krav om revisor (Selskapet vårt er ikke revisorpliktig) og at mange av 

våre faktiske utgifter ikke blir dekket. Samtidig ser vi at kundene holder seg mer tilbake. Dette er nok på 

grunn av at når det er helserelatert trening som blir stengt ned gang på gang gir det et feilaktig inntrykk 

om at det ikke er like trygt å trene hos oss. Noe som dessverre ikke medfører riktighet. Som nevnt under 

møtet støtter vi oss bak forslag om å få dekket husleie slik at vi har økonomisk mulighet til å åpne igjen 

og klare oss gjennom 2021. 
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Deltagerliste dialogmøte 14. januar 2021 

Virksomhet Epost Navn Deltok 

Activ helse trening@activhelse.no  Renate og Tony x 

Akropolis kundeservice@akropolis.no  Kathrine 
Grønstein 

x 

Aquarius studiesenter post@aquarius-studiesenter.no    

Attic attic@attic.no   Wenche Brun x 

Bija Yoga trond.thorrud@gmail.com   Trond Thorrud  

Crossfit Drammen anita@crossfitdrammen.no  Andreas 
Jørgensen 

x 

Drammen Idrettsråd post@drammenir.no    

Drammen Kickboxing drammen@kickboxing.no    

Drammen padel info@drammenpadel.no  Daniel x 

Drammen skyfitness drammen@skyfitness.no  Fadil Dujaka x 

Drammen sportsklinikk tone@drammensportsklinikk.no  Tone  

Easylife post@drammen.easylife.no  Lise Wollberg x 

Evo fitness CC Drammen oss@evofitness.no  Lars Mæland x 

Family Sport Club trening.mjondalen@fsc.no    

Feelgood senter rundtom@feelgoodsenter.no    

Fitness Group kjetil.fanebust@fitnessgroup.no  Kjetil Fanebust x 

Fitnessgroup lars.maeland@fitnessgroup.no  Lars Mæland x 

Friskis og svettis drammen@friskissvettis.no    

Frontline Academy kundeservice@mudo.no   Nic Ruben 
Nicolaisen 

x 

Hot yoga Drammen charlotte@hotyogadrammen.no  Charlotte Møllen x 

Imjelt Golfsenter jo@imjelt.no Jo G. Brand x 

Kampsportsenteret post@kampsportsenteret.com     

Klatreverket harald@klatreverket.no  Harald Østerbø x 

Medisinsk Yoga 
Drammen 

m-feydt@online.no   Marianne Feydt x 

Mjøndalen kiropraktikk mjondalen@kiropraktikk-helse.no    

Moov resepsjon@moov.no  Andre Slåttelid x 

Olympus trening post@olympustrening.no  Nina Scott x 

Rush trampolinepark drammen@rushtrampolinepark.no  Christine Grieg-Lie x 

Sats thomas.evensen@sats.no  Thomas Evensen x 

Sporty24 kundesenter@sporty24.no    

Svelvik treningssenter post@svelviktreningssenter.no  Lars Mikkelsen x 

Timeout medisinsk yoga anita@timeoutmedisinskyoga.no 
  

Anita Burud x 

Virke helse info@virke.no   Tore Berg x 

WH sportskarate whsportskarate@gmail.com   Jørn Ove Hansen x 

Yoga balance post@yogabalance.no    

Yogatid sigrun@yogatid.no   Sigrun x 
 

Øvrig deltagelse i møtet 

Drammen kommune Deltok 

Politiker Gro Nyhus   x 

Politiker Kjell Hermansen x 
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Politiker Kristin Surlien   x 

Politiker Lina Strandbråten   x 

Politiker Monica Myrvold Berg  x 

Politiker Rose Jahanfarah  nei 

Politiker Rune Kjeldsen   x 

Politiker Simon Sebastian Nordanger   x 

Politiker Ståle Sørensen   x 

Politiker Trond Johansen   x 

Politiker Ulf Erik Knudsen  x  

Politiker Victoria Elisabeth Cavallini Fevik
  

x 

Elisabeth Enger x 

Sten Petter Aamodt x 

Lars Arntzen x 

Toril Lislien x 

Line Solveig With x 

Kari Solberg Økland x 

  

 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter 
 


