SKIKK OG BRUK
PÅ

Treningssentre
Skikk og bruk på treningssentre
www.nutrimedhelse.com

INTRODUKSJON
Gymfook, la oss forene oss! (eller i det minste lese denne e-boken).
Vi har alle kjent på følelsen…..
Etter flere uker med å motivere og overbevise deg selv om at du endelig
skal komme deg på et treningssenter, så ser du noen gjøre noe som
totalt og fullstendig ødelegger treningsopplevelsen din, eller enda verre
– skremme deg vekk – igjen..
Kanskje okkuperer de alt utstyret de bruker, eller de har på seg litt
upassende klær.
Uansett hva det er, så er det for mange veldig frustrerende.
Men ikke bekymre deg – denne e-boken kan hjelpe! Dette er din guide til
riktig treningsetikette, slik at du kan fokusere på DIN trening uten
forstyrrelser.
.. og kanskje ser du noen på gymmet som virkelig burde lese denne!
La oss komme i gang!
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HVORFOR SKIKK OG BRUK ER SÅ
VIKTIG
Treningsetikette – elle kall det gjerne oppførsel - er viktig av flere grunner.
For det første hjelper det å holde treningssenteret rent og ryddig.
Å tørke av utstyr etter bruk bidrar for eksempel til å redusere spredning av
bakterier.
For det andre bidrar det til å skape et respektfullt, samarbeidende og
inkluderende miljø.
Gymgjengere som følger reglene er mer sannsynlig å respektere hverandres
personlige rom og eiendeler.
Dessuten skaper en god oppførsel i ethvert miljø et godt bilde for deg selv!
Til slutt vil treningsetikette bidra til å gi bedre til alle på treningssenteret.
Et eksempel kan være at riktig utførelse av øvelser beskytter både løfteren mot
skade, men kan også forhindre at ANDRE skader seg om man ved uvettig løfting
mister en vektstang eller vektskiver på andre.
Kort sagt, treningsetikette kommer alle på treningsstudioet til gode, så det er
viktig å være oppmerksom på det når du selv trener.
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For mange folk!
La oss være ærlige – det er
dessverre ikke alle som er så
hensynsfulle som de burde være.
Det er nok av de som ikke rydder
opp etter seg, andre har dårlig
treningsoppførsel – noen til og
med begge deler. Dette betyr at
vi må være litt mer på vakt. Være
litt flinkere til å holde det rent og
ryddig, være litt flinkere til å
respektere andres rom, utstyret
på gymmet etc.

Skikk og bruk på senteret
“Gym etiquette” - eller skikk og
bruk, er den uutalte oppførselen
som de faste på trengingsentere
følger, eller bør følge, for å ta
hensyn til andre og skape et
trivelig og respektfullt miljø for
alle.
Noe av dette sier seg selv, som å
tørke av trengingsbenker og
utstyr
etter
bruk.Andre
kan
variere litt avhengig av type
treningssenter som du er på.
For
eksempel,
på
selve
treningsstudioet er det generelt
akseptert å høre på musikk via
hodetelefoner, mens det i en
gruppetreningstime
forventes
det at alle deltar i instruktørens
musikkvalg.
I denne e-boken tar vil litt for oss
de forskjellige “kodene” for skikk
og bruk (eller oppførsel om du
vil) på selve studioet og for
gruppetrenigstimer
for
den
vanlige treningsmosjonisten.
La oss starte med sistnevnte. Skal
vi?
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#1 Ikke okkuper utstyret!
Skikk og bruk, eller oppførsel kan være
vanskelig tema hvor som helst, ikke bare
et treningssenter. Men noen folk tror at
lenge de har betalt for medlemskapet,
kan de gjøre hva de vil.

et
på
så
så

Andre, og det store flertallet, mener at de
uskrevne reglene bør følges, slik at alle
føler seg velkomne og får en god
treningsopplevelse.
Når det kommer til bruk av treningsutstyr,
så er det en ting som er viktig: IKKE
OKKUPER UTSTYRET!
La høflighet og deling seire. Om du
okkuperer treningsutstyret og hindrer
andre i å bruke det, er du ikke bare en
egoist, men frekk! I tillegg hindrer du andre
i å få en god treningsøkt.
Så neste gang du er på treningssenteret
ditt, husk å være inkluderende, uegoistisk
og la andre bruke den benken eller det
utstyret også.
Enkelt, ikke sant?
#2 Sett vekter og skiver på plass.
Å sette vekter, stenger, manualer og skiver
tilbake på plass er kanskje den viktigste
regel av alle.
Ikke bare av hensyn til andre som kanskje
vil bruke det, men også med tanke på unngå
rotete gulv, ting som mangler – og det er
helt avgjørende for å ha et trygt
treningsmiljø for alle.
Ved å holde utstyr på sin rette plass kan vi
bidra til å forhindre at folk snubler eller
faller, og at de med bevegelsesutfordringer
kommer seg lett rundt. Det er noe vi alle
kan være enige om.
Så neste gang du er ferdig med å bruke noe
– rydd opp etter deg, og sett det tilbake på
sin rette plass.
De andre på treningssenteret vil takke deg,
i tillegg får du litt ekstra trening ved å
rydde!

#3 Tørk av!
Ok, så da har vi lært at vi skal rydde
vekter på plass etter bruk.
Neste på agendaen: Hva med å tørke
av treningsutstyret vi har brukt når vi
er ferdige? Det kan mulig virke som en
liten ting, men utgjør en stor forskjell
for å holde treningssenteret rent og
komfortabelt for alle. I tillegg varer
utstyret lengre, så gymeieren vil takke
deg for å være med på å redusere
kostnader med å trekke om seter og
benker.
Du har selv sikkert opplevd at
benkpress sto på programmet, bare for
å finne benken totalt neddynget med
kald, stinkende svette.
Jaaaaa – det er nettopp det vi vil
unngå.
Derfor – neste gang du skal på
gymmet, ta med et håndkle og tørk av
det utstyret du har brukt når du er
ferdig. Det tar bare 3 sekunder.
#4 Samarbeid med andre
Du er på gymmet, i en skikkelig flyt og
bare knuser treningen din.
Så kommer det noen som vil bruke det
samme utstyret.
Hva gjør du? Du samarbeider.
Det er lett å finne en måte å dele
utstyret på, så alle får en sjanse til å
bruke det uten å vente I 20 minutter.
Ikke okkuper utstyret (se #1).
Alle hviler mellom settene – så slipp
andre til når du hviler og selv ikke
trener. Dette er raust, inkluderende og
tja – kanskje får en ny venn eller to
også!
Husk: Skikk og bruk og normal
oppførsel handler om å ta hensyn til
andre og sørge for at alle kan ha en
hyggelig treningsøkt.
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#5 Respeker de som er i "sonen"

Et treningssenter kan være et fint sted
for å møte nye mennesker, eller
sosialisere med treningsvenner, men
det er viktig å være oppmerksom på
andres personlige rom, og spesielt når
andre er i “sonen”.
Om man for eksempel prater for mye,
kan det ta bort fokus fra treningen for
andre og generelt være forstyrrende.
Om du ser noen som er i “sonen” og
eller veldig treningen, er det best å la
de være i fred, og heller avvente og se
om de tar eller ønsker kontakt. Eller
du kan spørre om du kan trene på
samme utstyret mellom den andres
sett (se #4).
Noen ønsker ha treningstiden for seg
selv, andre ønsker bare å bli fort ferdig
med treningen sin. Og noen trener
kanskje til et mesterskap og må
konsentrere seg 100% på økten sin.
Da kan unødvendig prat ta bort dette
fokuset.
Uansett er det viktig å respektere
andres rom og plass og gi dem
muligheten til å trene i fred.
#6 Dropp trening i kun top!

Treningssenteret er et supert sted for
å komme i form, redusere stress og for
å treffe andre. Men de kan også være
et minefelt med taktløse fallgruber.
En persons private sone kan være en
annens offentlige utstillingsplass. Det
er viktig være klar over hva som er
ansett som akseptabel oppførsel.
Når det kommer til klær, vær forsiktig.
Unngå å trene i korte topper eller vise
frem for mye hud. Selvfølgelig varierer
dette fra gym til gym, og hva som er
akseptablet
og
normalt
på
de
forskjellige treningssentre. Men litt
takt og tone gjelder alle steder,
uansett.
Det kan hende at du får andre til å føle
seg ukomfortable, eller du risikerer
bryte treningssenterets kleskode.
Og mens vi er inne på kleskoder: Bruke
passende sko og klær når du trener
med frivekter!
Skaff deg et par gode og riktige sko
som du bruker på treningssenteret –
og KUN på treningssenteret!

#7 Ikke vær en som er irriterende

En siste ting som utgjør en stor
forskjell på skikk og bruk på et
treningssenter:Unngå
å
smelle
unødvendig med vektene! Ikke bare
er det ødeleggende for utstyret, det
kan også være direkte irriterende.
Om du ikke greier sette vektene
fornuftig på plass når settet ditt er
ferdig, så får du bruke mindre kilo
på stanga.
MERK: Du ser ALDRI en aktiv
styrkeløfter kaste fra seg 250 kilo i
gulvet etter knebøy.De går inn og
setter det pent på plass i racket
igjen!
Og mens vi er inne på irriterende:
Du trenger ikke stønne eller grynte
som en gal, selv ikke på de tyngste
løftene!
Kraften skal kanaliseres til å løfte
tungt, ikke til å skrike!
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GRUPPETIMER

Hvis du har meldt deg på noen gruppeeller saltimer, sørg for at du kommer
tidsnok - dine andre treningsvenner og
instruktører vil takke deg for det

#2 Ikke dra før timen er slutt

IDet er tid for en time, men du er
Akkurat som det er uskrevne regler på allerede sliten og irritert, og det siste
treningssenteret, så er det normal du ønsker er å sitt epå en sykkel eller
skikk og bruk og uskrevne regler også hoppe og sprette i en time. Men du vet
på gruppe- og saltimer
at om du ikke gjør en ekstra liten
innsats, så vil du sannsynligvis slutte
La oss se nærmere på disse!
trene på disse timene fullstendig.
Hjerte og hjerne er overhode ikke med
på oppvarmingen, og du prøver tenke
En av de viktigste reglene for er å på noe annet en at du er trøtt og
komme i tide til timene dine. Hvis du sliten.

#1 Kom tidsnok

hele tiden møter opp for sent,
forstyrrer det flyten i timen og gjør det Straks instruktøren sier “liten pause”,
vanskeligere for andre å få maks ut av så tenker du bare på å komme deg ut
derfra så fort som mulig.
treningsøkten sin.
Men her er tingen: Gruppetimer er
I tillegg er det rett og slett uhøflig mot
viktige.
instruktøren.
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Ikke bare får du kyndig veiledning og god
mosjon, men det er også en sjanse til å
sosialisere med andre og
ferdigheter som samarbeid.

lære

viktige

Selv om det kan være fristende å gi hoppe av
straks det blir vanskelig, så sender du en
melding til de andre og til instruktøren om at
du ikke synes
innsatsen din.

de

er

verdt

tiden

eller

Så
motstå
trangen
til
å
utgangsdøren før timen er slutt!

løpe

mot

#3 Vær konsentrert
Gruppetimer kan være motiverende.
Det er alltid fint ha noen som kan støtte deg
og hjelpe deg.
Ulempen er at det å trene i gruppe lett kan
bli distraherende.
Sørg for å være konsentrert og vend fokuset
fort tilbake om du skulle “ramle av”.
Er

du

ikke

tilstede

eller

fokusert

på

treningen, kan det ende opp med å gi skade –
og det er du ikke tjent med.
Bare sørg for at du gir alt det du skal gi og
kan den dagen.
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#4 Støtt hele gruppen
Når du trener med mange slik som
på en saltime, er det viktig å støtte
de andre du trener med
Dette betyr ikke at du må være
bestevenn med alle, men litt
oppmuntring kan gå langt.
For eksempel, hvis noen sliter med å
fullfør, gi et oppmuntrende ord eller
en hjelpende hånd.
Eller, hvis noen nye som kommer, ta
deg tid til å introdusere deg selv og
hjelpe dem til å føle seg velkommen.
Husk, vi er alle i dette sammen! Litt
støtte kan hjelpe alle med å nå
treningsmålene sine og en følelse at
de hører hjemme

#5 Hør og følg instruktøren
Når det kommer til gruppetimer, er
én ting sikkert: det er viktig å lytte
til instruktøren.
Ikke bare vil dette hjelpe deg med å
få mest mulig ut av treningen, men
det vil også hindre deg i å forstyrre
flyten i treningsøkten.
Selvfølgelig er ikke alle instruktører
skapt like.
Noen er mer avslappet enn andre,
og noen tolerere en liten vits og en
artig kommentar.
Men generelt sett: Gi instruktøree
din fulle oppmerksomhet.
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Tross alt er de der for å hjelpe deg med
å nå treningsmålene dine, OG du
betaler dem!
Så gi dem all din oppmerksomhet og få
mest mulig ut av det.

TIL SLUTT
Det hele kan egentlig summeres opp ganske enkelt:
hensynsfull.

Vår raus, omtenksom og

Andre jobber hardt med seg selv, slik som du - de trenger ikke distraksjoner.
Vi håper denne guiden har vært nyttig og at du nå har kunnskapen til å gjøre
treningsstudioet til en mer behagelig opplevelse for alle.
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