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HVORDAN JOBBER VI?

• Profilere bransjen

• Bygge omdømme

HVEM ER VI?

HVA BIDRAR VI MED?

• Næringspolitiske saker
– Avgifter og lisenser

– Antidoping

– Utdanning

• Rammebetingelser
– Moms

– Skatt

– Samhandlingsreformen

– Konkurranse på 

like vilkår



Treningsforbundet skal være en talerstol for bransjen



Oppgave nummer en:

Å ha fokus på de områdene som gir 
merverdi for flest mulig  av våre
medlemsbedrifter



Intuisjon er bra – viten er bedre!
Kunnskap gjennom faktabaserte undersøkelser



Betydningen av fysisk aktivitet for helse og helseøkonomi 
(Kilde: Professor i statistikk v/UiO:  Leiv Sandvik – 2010) 

• Hvis medlemsmassen på 
norske treningssentra* 
reduseres med 10 %, vil 
dette øke statens årlige 
kostnader til sykehusdrift og 
uføretrygd  med 1.5 milliard 
kroner.

• Det reduseres tilsvarende 
hvis 10 % flere begynner å 
trene

* Beregningsgrunnlag 800 000



Kompetanse – viktig vei til bedret 
omdømme

Hvem ansees å gi pålitelig

informasjon om fysisk aktivitet og 

helse?

”Seks av ti mener at fastlege og annet 

helsepersonell er svært pålitelige når det 

gjelder informasjon om fysisk aktivitet og

helse, mens kun to av ti mener 

treningssentrene er troverdige”(min utheving)

Rapport fra Helsedirektoratet 2009/10



… la de unge komme til oss



HVORDAN GIKK DET?



Vi fikk samarbeidspartnere har bidratt til 
utviklingen av Treningsforbundet og Virke Trening



Fra 185 til 400 

medlemsbedrifter

Visjon: Flere – aktive – oftere

Oppdrag:

• Sikre gode rammebetingelser

• Øke bransjens kompetanse og profesjonalitet 

• Arbeide for å bygge omdømme og 

etterspørsel

Ambisjon: 

• Å være en sentral aktør i viktige spørsmål 

vedrørende fysisk aktivitet og forbyggende 

helse i Norge



Virke Trening – strategiske satsingsområder 2017-2018

Rammebetingelser

• Konkurranse på like vilkår. 

• Økt bruk av private aktører innen 

fysisk aktivitet og trening

• Fra skatt på trening til friskvernbidrag

• Hindre beskatning av rabattordninger

Kompetanse og profesjonalitet 

• Videreføre kompetanseprosjektet

• Konferanser, seminarer, nettverk og 

møteplasser

• Standardisering og bransjekrav

• Rådgiving

• Kommunikasjon 

• Nyhetsbrev

• www.virke.no/trening

• Facebook

Omdømme og etterspørsel

• Statistikk og dokumentasjon

• Hurtigindeks for treningssentre

• Synlighet i media på relevante saker

• Antidopingarbeid i samarbeid med 

Antidoping Norge  og myndighetene

http://www.virke.no/trening


Styrevedtak i Virke Trening 18.8.16:

Alle treningssentre som er medlem i Virke Trening skal 
ha avtale med Antidoping Norge og sertifiseres etter 
gjeldende regler.

«Rent senter» skal være standarden for vårt 
antidopingarbeid.



I hvilke av sammenhengene har du drevet fysisk aktivitet og idrett i løpet av det siste året? 
Hele befolkningen – utviklingen over tid (Kilde: Norsk Monitor 2017/18)
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Kjempe hardere om 

de eksisterende 

«30 prosentene» 

eller ta en større del 

av «kaka»? 



Hva skal til for å få å totalmarkedet til å vokse? 
Hva har det med rammebetingelser å gjøre?

Utvide kundegruppen og markedet:

• Få flere til å trene på treningssenter

• Gå inn i et stadig voksende marked av forebyggende helserelaterte tiltak, tidlig 

behandling og rehabilitering

Det forutsetter:

1) Strukturelle endringer knyttet til beskatning og regelverk

2) At sentrale og lokale myndigheter har kunnskap om, og anser treningsbransjen 

som en kompetent leverandør av disse tjenestene. 



”Den pretentiösa köttmarknaden”

Sveriges helseminister Gabriel Wickstrøm (S)  sin omtale av treningssenterbransjen

under Almedalveckan 2015



Et steg i riktig retning 
– Folkehelsemeldingen gir anerkjennelse nasjonalt

Regjeringen vil legge bedre til rette for samarbeid med private tilbydere av fysisk 
aktivitet for mennesker som kan ha spesiell nytte av fysisk aktivitet eller har økt risiko 
for å utvikle livsstilssykdom. Hensikten er å gi veiledning og aktiv oppfølging i et 
støttende miljø. Treningssenterbransjen er en viktig aktør for å fremme fysisk aktivitet 
i befolkningen. Treningssentrene har tilbud for mange både som hovedarena for trening 
og som supplement til fotturer og øvrige uteaktiviteter som løping, sykling og skigåing. 
Per oktober 2014 er det 984 treningssentre i Norge med nærmere 1 million 
medlemmer. Treningssentrene har en kompetanse som gjør dem til en 
samarbeidspartner for den kommunale helse- og omsorgstjenesten om aktivitetstilbud 
under kyndig veiledning, som for eksempel funksjonell styrketrening eller 
gruppetrening med kjent fallforebyggende effekt. Ved samarbeid om, og eventuelt 
kjøp av slike tjenester, vil regelverket om offentlige anskaffelser komme til 
anvendelse.

(Meld.St. 19 (2014 – 2015) Folkehelsemeldingen, Mestring og muligheter)



Men…..

— Jeg anser ikke det som veldig virkningsfull bruk av penger. Vi vil heller 
prioritere pengene mot områder der vi kan få folk som ikke er aktive, eller 
lite aktive, til å bli aktive, sier Høie. 

Høie ønsker likevel et sterkere samarbeid mellom treningssenterbransjen 
og kommunene velkommen.
— De kan kanskje bruke utstyr og lokaler på tider treningssentrene ikke har 
så mange besøkende. Men dette må håndteres lokalt, sier Høie.

(Aftenposten, 31. mars 2015)



Våre konkurransevilkår bestemmes nasjonalt og lokalt

Bilde: Stortinget og Steinkjer rådhus 



Lokalt: Hvert senter kan gjøre seg til en relevant 

tilbyder i  sin kommune 

92 prosent av befolkningen bor på et 
sted med minst ett privat treningssenter
• Det er i kommunene vi kan vise fram at vi er 

en relevant tilbyder av helsefremmende 
aktivitet og rehabilitering til det offentlige. 

• Det er i kommunene vi kan styrke den 
generelle tilliten til bransjen – blant politikere 
og rammegivere.  

Både business og 
politikk er lokal…



Derfor initiativet: Gjør kommunen din kjent med deg
VEILEDER «Gjør kommunen din kjent med deg»

Bakgrunn

I fellesskap har vi som  mål om å gjøre treningssenterbransjen til en relevant samarbeidspartner i myndighetenes arbeid 

med å fremme fysisk aktivitet i befolkningen. Da må beslutningstakere i kommunene bli bedre kjent med oss - få innsikt i 

hvem vi er og hvordan vi bidrar til å fremme mer aktivitet.

Innhold

• Hvordan tilnærmer jeg meg min kommune?

• Hvem skal jeg kontakte?

• Presenter løsninger, ikke problemer.

• Hvordan tar jeg kontakt rent praktisk?

• Hva skal jeg si?

• Prinsipper for en god politikerdialog

Se www.virke.no – lukket nett Virke Trening

http://www.virke.no/


Derfor initiativet: Inviter en Stortingsrepresentant

MÅL:  I løpet av neste Stortingsperiode skal alle 169 
representanter bli bedre kjent med bransjen gjennom sitt 
lokale treningssenter.

Oppland| Elixia Lillehammer 

Virke Trening skal til enhver tid få oversikt over hvilke 
kandidater  som er kontaktet, besøk  gjennomført , 
ufordringer mm.

Oppland | Olemic Thommesen 

Parti: Høyre
Representant for Oppland 2017–2021
Medlem: ...
Ansiennitet: 16 år, 45 dager



Er neste utfordring morgendagens medlemmer 

– de unge?



De unge kom til treningssenterbransjen…

Hvordan tar vi vare på de? 

• Treningssenterbransjen er bygd opp på de 

voksnes premisser

• Har senteret kompetanse på trening av barn og 

unge?

• Vet vi nok om Generasjon Z?

• Egne introduksjonsprogam for ungdom?

• Kunnskap om trening

• Treningsprogram 

• Kosthold

• Motiv for trening? Dialog.

• Antidoping – brukes antidopingprogrammet 

aktivt?

• Hygiene – og trivselsregler

• Involveres foreldre (for ungdom under 18 år?



I hvilke av sammenhengene har du drevet fysisk aktivitet og idrett i løpet av det siste året?
Alder 15-24 år (Kilde: Norsk Monitor 2017/18)
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Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo

|

51

40

17

58

38
40

29

63

42 43

21

51

16

28

23

47

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Idrettslag Treningsstudio Annen organisert trening Trening på egenhånd

Majoritetsgutter Majoritetsjenter Minoritetsgutter Minoritetsjenter

Andel unge (13-19 år) som trener aktivt på treningsstudio, annen organisert trening og på egenhånd 
– etter kjønn og innvandrerbakgrunn (prosent). Kilde: Ung i Oslo 2016.



Motiver for fysisk aktivitet 2017/18
Andeler som svarer ”Meget stor betydning” ( Kilde: Norsk Monitor) 
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Motiver for fysisk aktivitet blant de som trener i treningsstudio eller er i et idrettslag
- vist for de som er 15 – 24 år (2017). Andeler som svarer ”Meget stor betydning” ( Kilde: Norsk Monitor) 



VIKTIG PÅMINNING



Informasjon og relevante dokumenter: https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/utkast-til-
standard-innen-service-og-sikkerhet-pa-treningssentre/

Interessenter kan gi begrunnede kommentarer på selve standardteksten i henhold til krav for 
offentlige høringer:

- er noen av kravene for strenge?

- er noen av kravene for lempelige?

- om man er uenig i den faglige vurderingen som gis i standarden?

- er deler av teksten uklar slik at den kan tolkes forskjellig?

- er noen krav for urealistisk for egen bedrift eller bransjen i eget land?

Kommentarene skal IKKE omfatte opplysninger om sin egen virksomhet - f.eks. hvorvidt man i dag 
oppfyller krav i standarden eller ikke

Slike opplysninger kan imidlertid være nyttige som internt underlag for egen virksomhet for 
vurdering av hvor vanskelig det kan bli å rette seg etter standarden. Ved utfylling av 
kommentarskjema er det IKKE nødvendig å informere om at man ikke har kommentarer

Offentlig høring på utkast til standard for service og sikkerhet på treningssentre
(frist 30. april 2018)

https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/utkast-til-standard-innen-service-og-sikkerhet-pa-treningssentre/


Velkommen til ledersamling og årsmøte i Virke Trening fredag 1. juni

Les mer om programmet og meld deg på www.virke.no/trening

Er du ennå ikke medlem i Virke Trening, men ønsker å bli det -

kontakt Anne Thidemann – anne.thidemann@virke.no eller 906 85 048 

Ny bransjedirektør – Kjersti Oppen tiltrer 23. mai.

http://www.virke.no/trening
mailto:anne.thidemann@virke.no




Takk for oppmerksomheten!

Takk for krevende og spennende år i en viktig bransje!

Takk for meg!


