
 

YOGA I KONGSBERG NYHETSBREV! 

Til alle kunder av Sense Yoga og Hot yoga Kongsberg! 

Hei og velkommen til vårt nyhetsbrev med oppsummering av 2020 og nyheter som kommer i 2021. 

Mitt navn er Amy Jane Brethvad, jeg er leder av Sense Yoga og direktør for Kongsberg Hot Yoga. Det 

har vært en stor glede å undervise i yoga igjen på Sense Yoga denne høsten. Jeg har også i 2020 fått 

muligheten til å organisere alle yogatimer og yogainstruktører både på Sense Yoga og hot yoga 

Kongsberg siste halvdel av året! 

Denne høsten ble helt annerledes for oss alle. Korona-situasjonen har tvunget oss til å tenke helt 

nytt. Det aller viktigste for oss har vært å sikre trygge og rene treningsfasiliteter for våre 

medlemmer/deltagere og våre ansatte. Dette har vi alltid hatt stort fokus på, men denne 

sommeren/høsten er det satt inn ekstra tiltak. Vi følger strenge retningslinjer for smittevernstiltak.  

Sense AS har drevet Sense Yoga siden januar 2019. Etter at daværende yogaleder startet i ny jobb 

sommeren 2020, har Sense lett etter nye løsninger. Siden oppstart har dessverre ikke Sense Yoga 

blitt den stabile og økonomisk lønnsomme avdelingen som vi hadde håpet på. Derfor har Sense 

jobbet hardt sammen med meg (Amy Jane) i høst for å finne gode løsninger for å fortsette drift på 

Sense Yoga. Og jeg tror og håper vi sammen har klart å finne gode løsninger       

Det er derfor med spenning at vi kunngjør at Element Yoga Co. vil bli den nye eieren av både  

Sense Yoga og hot yoga Kongsberg fra 01. januar 2021. Studioene vil forbli som de er med samme 

navn på separate yogasteder, men vil bli organisert sammen. Målet er å bringe yogaen i Kongsberg 

sammen til et hyggelig lite nisjemiljø med mange spennende muligheter for dere alle. 

• Alle hot yogakurs vil bli lokalisert på * Kongsberg hot yoga studio * 2. Etasje, Kirketorget 3 

Kongsberg (Pias sted) 

• Alle Sense yogatimer vil bli lokalisert på * Sense yoga studio * Stasjonsbakken 3 Kongsberg  

(Sense Ekspress) 

Jeg er så glad for å kunne dele denne nyheten med dere alle og gi dere en liten forhåndsvisning av 

de spennende nye klassene, instruktørene, begivenhetene og workshops vi kan tilby deg fra januar 

2021 

Men først….. 

 



La oss snakke om viktige helse- og smittevernstiltak og de spennende nye tjenestene for å fremme 

sosiale og trygge treningsalternativer. 

Renhold og trygge treningslokaler • Yoga salene blir vasket to ganger om 
dagen og desinfisert etter hver klasse 

 

 • Trygg og god avstand mellom alle 
deltagere 

 • Desinfiserende håndspray tilgjengelig 
ved inngang og inne I salene 

Nye trygge treningsmuligheter 
 

• Mulighet for å streame yogaklassene 
hjemme via telefon, ipad eller pc med 
link som er tilgjengelig I 24 timer 

 

 • Virituell yoga – tren for deg selv 
og/eller i små grupper i yogasalen med 
våre egne yogainstruktører på skjerm. 
Mer info kommer. 

 

 • Personlig trening i yoga: små fokus 
grupper eller en til en. 

 

 

 Vi er glade for å kunne tilby mange forskjellige alternativer til våre deltagere. Dersom situasjoner 

oppstår der dere ikke klarer å delta på en klasse fysisk eller hvis dere ikke er komfortabel med å 

være i en gruppe, har dere fortsatt tilgang på å trene yoga fra der dere er. Det er også viktig for oss å 

påpeke, at ved å tilby en liveklassetjeneste holder vi våre fantastiske instruktører i jobben sin. 

 



Spesial grupper settes opp ved forespørsel:  

Gravid Yoga 6 ukers kurs 

Barsel Yoga 6 ukers kurs 

Anti stress Yoga 6 ukers kurs 

Yoga for godt voksne 6 ukers kurs 

Nybegynner Yoga 6 ukers kurs 

Videregående Yin Yoga 6 ukers kurs 

Yoga mot angst 6 ukers kurs 

 
Spesielle klasser og workshops tidsplan 2021 Sense Yoga 
studio. 

JANUARY 2021 Lørdag 30 kl 0900-
1100 

Natasha Janaki 
Sofiskaia 

workshop 

FEBRUARY 2021 Fredag 12 kl 1800-
2000 

Astrid Salthaug 

 
Workshop 
Relax & Recharge = 
Restorative yoga & 
Yoga Nidra 

 Lørdag 13 kl 0900-
1030 

Astrid Salthaug 

 
Spesiell klasse 
Power Vinyasa Flow 

MARS 2021 

 
Lørdag 13 kl 1000-
1200 

Aparna Rajesh 

 
Workshop 
Ayurveda food 
medicine, foods that 
heal. 

APRIL 2021 

 
Fredag 9 kl 1800 

 
Hilde Thorning Øverås  

 
Workshop 
Pust som objekt i 
mindfulnessmeditasjon 

 Lørdag 10 kl 0900 Hilde Thorning Øverås  

 
Spesiell klasse 
Restorative 
Embodiment Flow 

 

Litt historie om yogasentrene våre 

Dere fortalte oss, og vi lyttet ... Nylig sendte vi ut en spørreundersøkelse der vi ba om tilbakemelding 

anonymt fra alle våre tidligere og eksisterende kunder. Den største tilbakemeldingen vi fikk var at 

folk synes det var vanskelig å vite hvilke kurs som ville gå videre eller ikke, ettersom det var avhengig 

av hvor mange som meldte seg på.... Informasjon om endringer i siste øyeblikk av timeplanen var 

stressende og skuffende. På bakgrunn av dette, har vi fra nyttår satt opp alle våre populære klasser 

fast på timeplanen og skapt flere muligheter for mindre spesialgrupper. 

Økonomi for Sense Yoga 

Prisene for Sense yoga var frem til juli-20, kr. 1599 for 12 uker. Dette tilsvarer ca. kr. 135 per uke. 

Sense yoga har gått med tap siden åpningen i 2019. Prisene må derfor øke for å sikre videre drift. 

Sense yoga prisene øker med elementet yoga co. fusjonen. Til tross for økningen, føler vi at vi har 

kompensert med mer verdi, fantastiske nye klasser og flere yogamuligheter. Vi har gjort mye 

research og føler at den nye prissettingen gir våre kunder den beste verdien for pengene, og det 

beste utvalget av tjenester i hele vårt område. 



Økonomi for Hot Yoga Kongsberg 

Tidligere priser var kr. 210 for en drop in eller kr. 999 for 5 klipp. Hot yoga vil etter nyttår koste kun 

kr. 178 per uke (4 klasser per uke uke). Så hot yoga vil derfor redusere noe i pris totalt sett med 

elementet yoga co. fusjon. 

For å sammenlikne hvordan prisene er hos oss vs. andre populære yogasentre i området, har vi laget 

en oversikt: 

Yogatid Drammen 1850kr  (185kr uke) 8 klasser 75 minutter yoga/uke 

Hetebølge Hot Yoga Drammen 3300kr  (275kr uke) medlem 1090 minutter yoga/uke 

Yoga Balance Drammen 2100kr (210kr uke) 10 klasser 75 minutter yoga/uke 

Element yoga co. Kongsberg 223kr per uke medlem 1260 minutter yoga/uke 

 

 

 

NY HJEMMESIDE!! 

www.elementyogaco.net 

enkel booking online via nettsted eller app 

friskt nytt design 

blogg, medlemsrabatter, spesielle arrangementer og mer! 

 

http://www.elementyogaco.net/


NY KLASSER KOMMER I 2021 

 AERIAL YOGA CLASS - element sense yoga studio 

Ha det gøy, styrke kjernen din og strekk kroppen din med yoga-

trening. Denne klassen bruker tyngdekraft sammen med din 

egen kroppsvekt for å strekke ryggen og bygge styrke i kjernen. 

Armer, ben og core muskulatur brukes for å utfordre 

belastningen på kjernen. 

 

 

CALISTHENICS YOGA CLASS – element sense yoga studio 

En ny type yoga som inneholder vinyasa-strømning og 

kalisthenics for å stabilisere, bygge optimal styrke i kjerne og 

muskler, samtidig som den spirituelle og naturlige strømmen av 

yogisk energi opprettholdes. 

 

 

 

FLY GONG MEDIATATION YOGA CLASS – element sense yoga 

studio 

Pakk deg inn i en kokong og opplev avslapping av hele kroppen 

og sinnet med fly gong yoga. Sving mykt i en hengekøye mens 

instruktøren bruker beroligende lyder for å bringe 

avslapningsvibrasjonen til neste nivå. 

 

 

WARM FLEXIBILITY AND CORE CLASS – hot yoga kongsberg 

studio 

Designet for å imøtekomme de individuelle behovene til hver 

deltaker. Denne klassen er perfekt for de som vil bruke litt tid 

på å trene fleksibilitet og kjernestyrke. 

Hensikten er å utdype eksisterende yoga-praksis eller andre 

treningsstiler som kampsport, vektløfting, dans, fjellklatring og 

mer. Selv for et individ som føler seg litt stiv og ønsker å få litt 

fleksibilitet og styrke kjernemuskulaturen. Oppvarming i 

rommet 30-35 grader 

 

 



 

NYE INSTRUKTØRER 

Vi presenterer nye instruktører som begynner hos oss. 

Kristína Haraldsdóttir Otorongo                   

Kristína kommer fra Island og bor nå i Kongsberg. Hun ble først 

introdusert for yoga for 25 år siden på Bali og ble fullstendig 

forelsket og har holdt yogapraksisen i live siden, i tillegg til å 

reise for å studere og for pilegrimsreiser til India og andre land. 

Kristína vil instruere hatha yoga fast på vår timeplan, hun vil 

også instruere spesielle fokusgrupper og workshops i annen 

yogisk praksis. 

 

 

 

 

 

Erik Høivold 

Erik er erfaren og sertifisert ved Raja Yoga og har hatt individuell 

praksis siden 1991. Han har praktisert som instruktør siden 2014 

med ett eksternt kurs og ukentlige kurs for kolleger på 

Kongsberg videregående også. Han instruerer Raja yoga, som 

kan beskrives som en helhetlig tilnærming til yoga basert på 

Astangas 8 lemmer med vekt på avslapning, meditasjon og 

stillhet. 

 

 

 

 

 

NYE PLANER, NYE PRISER, NYE KLASSER, NYE WORKSHOPS PLUSS MER!! 

Priser fra januar 2021 

• SENSE YOGA MEDLEMSKAP– på Sense Yoga, Stasjonsbakken 3 

163kr per uke 

Inkludert  

1 fast yogatime hver uke, live online yogaklasser og tilgang til virtuelle klasser. Valg av 

yogatime kan bare endres hver 12. uke 



• HOT YOGA MEDLEMSKAP – på Kongsberg Hot Yoga, Naufgården 2. etasje, Kirketorget 7  

(Pia’s place) 

178kr per uke 

Inkludert  

Alle hot yoga klasser hver uke, live online yogaklasser og tilgang til virtuelle klasser. 

 

• SENSE YOGA TOTAL MEDLEMSKAP – på Sense Yoga, Stasjonsbakken 3. 

198 per uke 

Inkludert  

Alle Sense yoga klasser hver uke, live online yogaklasser og tilgang til virtuelle klasser. 

 

• ALL INCLUSIVE SENSE YOGA & HOT YOGA MEDLEMSKAP 

223 per uke 

Inkludert 

Alle sense yoga og hot yoga klasser på begge studioene, live online yogaklasser og tilgang til 

virtuelle klasser. 

SPESIALTILBUD TIL EKSISTERENDE SENSE YOGA OG HOT YOGA KUNDER 

Hvis du får med deg en venn til å bli med på yoga medlemskap gir vi deg rabatt på ditt abonnement 
som takk for hjelpen! (NB! Gjelder kun nye yogadeltagere, ikke de som er i medlemslistene fra 
tidligere kurs) 
 
I tillegg vil vi gi alle eksisterende yogadeltagere GRATIS administrasjonsgebyr (verdi kr. 289) ved 
førstegangsregistrering. 
 
Ønsker du å benytte deg av dette spesialtilbudet, send en mail til info@elementyogaco.net innen 8 
januar 2021 med følgende info: navn, adresse, tlf.nr og type abonnement du ønsker. 
 

Klassene starter opp i uke 2, mandag 11 januar 2021.  Betalingen starter ukentlig søndag 10 januar 

2021 (automatisk korttransaksjon). Administrasjonsavgift kr. 289 kommer i tillegg på alle ny-

registrerte medlemskap og vil bli tilsendt på egen faktura (gjelder ikke eksisterende yogadeltagere 

Sense Yoga og Hot Yoga Kongsberg) 

Vi har valgt å ha betalingsplanen ukentlig for å gi deg som medlem optimal fleksibilitet i ditt 

medlemskap. 

For vanlige abonnement 

Fleksibilitet, ikke binding på våre abonnementer. 

Administrasjonsgebyr på kr. 289 – et engangs gebyr ved oppstart av abonnement for å dekke 3`dje 

parts administrasjonskostnader 

Hvis du ønsker å kansellere ditt abonnement, er det 6 ukers skriftlig oppsigelsesfrist. 

Ønsker du å gjenoppta ditt abonnement igjen senere, tilkommer administrasjonsgebyret igjen ved 

opprettelse av nytt abonnement 

Takk for ditt medlemskap på Sense Yoga/ 

Kongsberg hot yoga, vi håper vi ser deg etter nyttår! 

mailto:info@elementyogaco.net

