
Gratis vannjogging for friske eldre. 

 

Rotary er en organisasjon som viser et stort humanitært samfunnsengasjemang. Dette gir seg uttrykk 

i internasjonale prosjekter som kampen  mot polio, og ved å sikre vannforsyninger og nødvendig 

materiell i katastrofeområder. Betydelige pengesummer stilles til rådighet ved slike anledninger, og 

dette er med på å skape et godt omdømme for organisasjonen, men la oss ikke glemme det arbeidet 

som blir utført lokalt i klubbene. Økonomisk støtte til personer eller organisasjoner som hjelper dem 

som trenger det i lokalsamfunnet, eller arbeidsinnsats i form av dugnader og annen frivillighet der 

det trengs, verdsettes blant dem det gjelder, selv om det ikke presenteres i fete typer i media. 

Hunn-Gjøvik Rotaryklubb har vært, og er, med på en mengde større eller mindre prosjekter, lokalt 

som internasjonalt, og ett av disse er gratis vannjogging for friske eldre, dvs. dem over 65 år. 

Bakgrunnen for dette er at en stadig større andel av befolkningen består av eldre mennesker. 

Ettersom man blir eldre vil man i økende grad falle som offer for ”aldersrelaterte plager” , skal man 

tro statistikken, og benskjørhet, muskelsvinn, neurologiske problemer, hjerte-og lungeproblemer, økt 

fall-tendens, svekket syn og hørsel skaper et lite attraktivt bilde av pensjonisten. 

Likevel er under  en tredjedel av dem over 80 pleietrengende, og  ca 80 % av samme alderskategori 

synes ikke å ha problemer med selvopplevd helse.  En stor majoritet av disse eldre er således 

uavhengige og selvdrevne, og langt fra sengeliggende utgiftsposter som media tegner dem.  Tvert 

imot utgjør de en ressurs, selv om samfunnet ikke forventer noe av dem. Det å kunne bety noe for 

andre, å kunne yte noe til felles beste, er av vesentlig betydning for en meningsfylt aldring. Som 

pensjonert fysioterapeut vet jeg at det hjelper lite å kunne gå, dersom man ikke har noe å gå til. 

Rotary har for meg og mange av mine jevngamle, hatt en stor betydning. Gjennom min kontingent 

har jeg fått muligheten til å delta i store internasjonale prosjekter, og også mindre lokale tiltak som 

tidligere nevnte dugnader og frivillighet. Til gjengjeld har jeg, gjennom interessante foredrag og 

bedriftsbesøk, fått lov til å holde meg oppdatert om hva som foregår i mitt nærmiljø, og nytt godt av 

et utvidet nettverk, der dette ble sterkt redusert etter utgangen fra arbeidslivet. 

Ikke minst har Hunn-Gjøvik Rotaryklubb, i samarbeid med Gjøvik Frivilligsentral, gjennom sin 

sponsing av flytemidler og bassengleie, tillatt meg å benytte meg av min lange erfaring som 

instruktør i vannjogging,  til å gi et gratis tilbud for friske eldre. Formålet har vært at de skal beholde 

sin status som nettopp ”friske”. Et minimum av fysisk aktivitet på en regulær basis er nok til å ha en 

helse-effekt, men hvordan skal man motiver en målgruppe der majoriteten allerede er veldig fornøyd 

med egen helse?  Jo, ved å gjøre det hele lystbetont og sosialt. 

Vannjogging foregår ved at deltageren tar på seg en flytevest, som gjør at han/hun kan stå oppreist i 

vannet med vann til halsen, uten å nå bunnen av bassenget, og uten å behøve å benytte seg av 

svømmetak. Fra denne posisjonen kan man gå, jogge eller løpe, alt ettersom formen tillater, i ca tre 

kvarter. Vannet gir motstand, og jo fortere man løper, jo hardere er treningen. Et viktig poeng er at 

om man løper dobbelt så fort, så kommer man ikke dobbelt så fort frem gjennom vannet. Økt 

turbulens ved økt tempo, gjør at den raskere løperen bremses mer enn den langsomme, og dette 

gjør at to med forskjellige forutsetninger for å løpe fort, godt kan trene sammen i bassenget uten at 

den ene løper fra den andre. Dette gjør treningen sosial, og at begge kan trene sammen og 

tilfredsstille sitt potensiale, noe som ikke er så lett på land.   



Et annet, og like viktig poeng, er at så lenge man befinner seg på dypt vann, vil man ikke vektbelaste 

en vond rygg, hofte, kne eller ankel, og man kan bevege seg harmonisk og nærmest smertefritt til 

tross for ”aldersrelaterte plager”. Deltageren får et lett salig ansiktsuttrykk, i motsetning til grimaser 

og stolpete, anspent gange på holka vinterstid. Jeg lanserer derfor ideen som en lystbetont, sosial 

aktivitet, og så får heller helse-effekten komme i annen eller tredje rekke. Det finnes sikker mange 

andre aktivitetstilbud som ved sin intensitet bygger større muskler og fysiske ferdigheter, men jeg 

trøster meg med at helse-effekten er større ved å få noen til å gå fra elendig form, til dårlig form, enn 

fra god form til veldig god form. 

Vi har bedrevet denne aktiviteten i Rotary-regi i snart to år nå, og håper å kunne påbegynne det 

tredje til høsten. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltagere, så ikke bare har samfunnet 

fått et nytt redskap i forsøket på å aktivisere eldre, men Rotary har også bevist at de kan benytte seg 

av en til nå relativt ubenyttet ressurs, den kompetente pensjonist. Og til sist, men ikke minst, 

aktiviteten har gitt meg, som pensjonist, en meningsfylt tid, der samfunnets forventninger har vært 

harde å leve ned til! 

Odd Magne Lundby 


