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GRATIS AVIS

Varig vekt-
reduksjon
og livsstils-
endring!

– Vi innså at det ikke var nok selv om vi trener nesten hver
dag. Nei, for å gå ned i vekt måtte vi justere kostholdet vårt
også. Derfor ble også vi med på EasyLife-kurs, sier de tre
kjente Spinninginstruktørene på MyLife, Arne Kolberg (f.v.),

Stian Oredalen og Jarle Stenhaug, her på hver sin sykkel i 
Spinningsalen på MyLife Livsstilssenter.
Les mer på side 6-7. 

2 damer ned
15 og 19 kilo med 
EasyLife i Skien  
– Selv om vi hadde trent i mange år så gikk vi ikke
ned i vekt. Derfor ble vi med i livsstilsprogrammet
EasyLife på MyLife Livsstilssenter, sier June Bjelkevik
fra Porsgrunn og Eldbjørg Andersen Kolberg (til v) her
sammen med sin EasyLife- instruktør, Randi Jenshaug
Arnesen (til h), på MyLife i Skien. Les mer på side 4-5.

3 Spinninginstruktører på 
MyLife ned 7, 13 og 24 kilo 
med EasyLife



www.facebook.com/vektreduksjon2 www.easylife.no

– Vi har begge trent i mange år. 
Men vi gikk ikke ned i vekt før 
vi ble med på et EasyLife-kurs  
her på MyLife Livsstilssenter, 
sier Eldbjørg Andersen Kolberg 
(69) fra Gjemsø i Skien og June 
Bjelkevik (55) fra Porsgrunn, 
som har gått ned henholdsvis 19 
og 15 kilo ved hjelp av EasyLife.

– Selv om jeg hadde trent i mange 
år, helt siden 2011, så kom kiloene 
sigende på likevel. Jeg var for sløv 
med kostholdet og det ble for mye kos 
og for mange sydenturer, konstaterer 
Eldbjørg, som først og fremst var opp-
tatt av å få bort fettet rundt maven. 
– Jeg visste jo at dette fettet er spe-
sielt farlig for helsen. Derfor var det 
et viktig motiv for meg å gå ned i 
vekt, slik at dette fettet forsvant, sier 
Eldbjørg, som veide 79 kilo da hun 
startet på EasyLife-kurs i januar i år. 
Bare 4 måneder senere, i mai da vi 
treffer henne, viser vekten 60 kilo. 
– Det var målet mitt å gå ned 19 kilo, 
slik at jeg kom ned til 60. Har funnet 

ut at det er den rette vekten for meg. 
Så nå vil jeg holde denne vekten også 
i fremtiden, sier 69-åringen, som i til-
legg har gått ned 7% i fett. ‘
– Det meste av det farlige fettet er 
derfor borte, konstaterer hun. 

Trøstespising
Konklusjonen om at det ikke er nok 
bare å trene dersom ikke kostholdet 
endres, hadde også June Bjelkevik 
kommet fram til. Hun begynte å trene 
på MyLife allerede i januar 2015. 
– Jeg kom i bedre og bedre form, 
men vekten gikk dessverre motsatt 
vei. Kostholdet mitt var galt og det 
ble blant annet for mye såkalt trøste-
spising. Derfor forsto jeg at EasyLife 
måtte være veien for meg. 
Da 55-åringen startet på EasyLife-
kurs i september 2018 viste vekten 
92 kilo, og målet hennes var å komme 
ned til 70 kilo, som hun hadde veid for 
mange år siden. 
– Til nå har jeg gått ned 15 av de 22 
kiloene jeg har satt meg som mål. Det 
har vært noen «skjær i sjøen». Men, 
jeg er på rett vei og jeg er sikker på at 

jeg skal klare dette før EasyLife-kurset 
jeg er med på avsluttes i september, 
sier June da vi treffer henne i slutten 
av mai. 

Nytt kosthold
Begge de to damene har helt lagt 
om kostholdet etter at de ble med 
i EasyLife-gruppene til EasyLife-
instruktør, Randi Jenshaug Arnesen. 
– Vi følger det som kalles 
Tallerkenmodellen, som regulerer 
mengden av mat vi skal spise og for-
delingen av de ulike matvarene som 
grønnsaker, proteiner og karbohy-
drater på tallerkenen. Dette fungerer 
veldig bra. Vi spiser mindre til hvert 
måltid og vi spiser hyppigere enn før, 
forteller Eldbjørg og June. 
Begge to trener også mer og annerle-
des enn de gjorde før de ble med på 
EasyLife-kurs. Det har både sammen-
heng med at de har lært mye om tre-
ning gjennom EasyLife-leksjonene og 
at de har blitt så mye lettere i kroppen. 
Derfor orker de også mer. 
– Jeg trener fast 3 ganger i uka, men 
ofte også på lørdager. For det meste 

– Ikke
nok bare
å trene
om du skal gå ned i vekt 

Et veldig koselig 
og sosialt senter.“
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Lettere
på jobben
– Det har blitt 
merkbart 
enklere for 
meg å gå på 
jobb nå. Som 
renholder bru-
ker jeg jo krop-
pen mye. Ikke 
minst må jeg 
gå mye i trap-
per, noe som 
har blitt mye 
lettere, sier 
June. 

Problemer
med
skolissa
– Tidligere 
hadde jeg pro-
blemer bare 
jeg skulle bøye 
meg ned for å 
knyte skolissa. 
Nå er ikke det 
noe problem 
lenger og jeg 
blir heller ikke 
andpusten 
bare jeg skal 
opp en trapp, 
sier Eldbjørg. 

Mistrivdes
– Alt var tungt 
før jeg startet 
på EasyLife-
kurs. Jeg mis-
trivdes rett og 
slett med meg 
selv, og likte 
ikke det jeg så 
i speilet. Derfor 
er jeg så glad 
for det som har 
skjedd med 
meg etter at 
jeg startet på 
EasyLife-kurs, 
sier June. 

– Vi har kommet i mye 
bedre form etter at vi 

begynte å trene og ble 
med i EasyLife pro-

grammet her på MyLife 
Livsstilssenter, fastslår de 
to glade damene Eldbjørg 

Andersen Kolberg (til h) 
og June Bjelkevik, her i 
hvert sitt apparat i den 
populære styrke sirke-
len på MyLife, sammen 

med sin instruktør, Randi 
Jenshaug Arnesen. 

– Miljøet på dette 
sentret er helt 

fantastisk. Derfor 
er det nesten obli-

gatorisk med en 
stund i sittegruppen, 

både før og etter 
trening, sier June 
Bjelkevik (til v) og 

Eldbjørg Andersen 
Kolberg (2 fra v), her 

sammen med sen-
terlederen på MyLife 

Livsstilssenter, Ann 
Kristin Kleppe og 

EasyLife instruktør, 
Randi Jenshaug 

Arnesen (til h). 

– Se hvor flinke de 
er, sier EasyLife 
instruktør, Randi 
Jenshaug Arnesen 
(midten) om sine 
to flinke EasyLife 
deltagere, Eldbjørg 
Andersen Kolberg 
(til h)  og June 
Bjelkevik som har 
gått ned 19 og 15 
kilo etter 4 måneder 
av EasyLife kurset 
til Randi på MyLife 
Livsstilssenter.

Eldbjørg Andersen
Kolberg (69)
l	 Bosted:
 Gjemsø i Skien.
l	 Sivilstand:
 Gift, 4 barn,
 8 barnebarn,
 1 oldebarn.

fakta

June Bjelkevik (55)
l	 Bosted:
 Porsgrunn. 
l	 Sivilstand:
 Samboer,  2 barn,
 4 barnebarn.
l	 Yrke: Renholder
 hos ISS.

fakta

foretrekker jeg gruppetimene. Da tre-
ner jeg best, for jeg liker å bli pushet 
av de mange flinke instruktørene her. 
Dessuten er det veldig motiverende å 
trene sammen med andre, sier June. 
– Jeg foretrekker også gruppetre-
ningstimene, og mine favoritter er 
styrke i sal og ikke minst Spinning-
timene. Da får jeg virkelig bra inspira-
sjon og yter mye, sier Eldbjørg. 

Skryter av miljøet 
Begge to skryter uhemmet av det fine 
miljøet på sentret og all hjelpen og 
støtten de får fra instruktørene og 
andre de trener sammen med. 
– Dette sentret er spesielt. Det vet 
jeg, fordi jeg trente på et annet senter 
tidligere. Her er det annerledes. På 
MyLife kan du komme som du er, og 
du trenger ikke å tenke på hvordan du 
ser ut eller hvordan formen din er, sier 
Eldbjørg. 
– Jeg blir motivert bare jeg kommer 
innenfor døren her. Alle ønsker deg 
velkommen, hilser og alle hjelper hver-
andre. Dessuten får du så bra oppføl-
ging, tilføyer June. 

Begge de to damene er også opptatte 
av at ingen føler seg dumme på dette 
treningssentret fordi de er nye, uer-
farne eller utrente. Her får nemlig alle 
hjelp av tålmodige og flinke instruk-
tører. 
– Om du ikke får til en øvelse eller 
gjør den feil på gruppetreningstimene, 
kommer instruktøren til deg og hjelper 
deg til det fungerer, uten at du føler 
at de andre ser skeivt på deg av den 
grunn. For her er vi alle i samme «båt».

Voksent miljø
Begge damene trekker også fram at 
dette er et koselig og veldig sosialt 
senter, hvor alle føler seg hjemme. 
– Selv om det er et senter med med-
lemmer i alle aldre, er det nok et sen-
ter med en høyere snittalder enn på 
andre treningssentre. Dette er et sen-
ter, også for oss godt voksne. 
– Dessuten er det ingen «kleskode» 
her, som på mange andre trenings-
sentre. Du trenger ikke å tenke på hva 
du skal ha på deg, avslutter de to for-
nøyde damene.
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– Nå har vi erfart det selv også, 
at det skal mer til enn bare tre-
ning for å gå ned i vekt, forteller 
de tre Spinninginstruktørene 
ved MyLife Livsstilssenter i 
Skien, Arne Kolberg (63), Stian 
Oredalen (29) og Jarle Stenhaug 
(48), som har gått ned henholds-
vis 7, 13 og 24 kilo ved hjelp av 
livsstilsprogrammet EasyLife. 

De 3 populære Spinning-instruktørene 
ved MyLife har mange Spinning-timer 
hver uke, både på hverdager og i hel-
gene. I tillegg har Stian og Jarle også 
ansvaret for utesykling hver onsdag. 
De tre sykler også mye på fritiden og 
er medlemmer i Herkules Sykkelklubb. 
Alle driver også mye med annen tre-
ning, som løping og styrketrening.

Likevel hadde alle tre for mange kilo 
å dra på. Derfor foreslo senterlede-
ren på MyLife, Ann Kristin Kleppe, at 
EasyLife-programmet, som har hjulpet 
så mange av medlemmene på sentret 
til å gå ned i vekt de siste årene, også 
kunne være tingen for dem. For alle, 
inkludert de tre, ønsket seg jo mer 
«shape» Spinning-instruktører, som 
også kunne komme i enda bedre form, 
ved at de tok av noen kilo.  
– Vi var ikke vonde å be, for vi hadde 
jo sett at EasyLife-programmet hadde 
gitt resultater på mange av medlem-
mene her på sentret. Dessuten innså 
jo også vi at det ikke er nok bare å 
trene om du skal ned i vekt, sier de tre. 

Ned 24 kilo
– For meg er det som natt og dag i 
forhold til før jeg startet på EasyLife-
kurs for 4 måneder siden. Formen er 
en helt annen nå. Det merker jeg både 
når jeg sitter på Spinning-sykkelen her 
på MyLife, og ikke minst når jeg sykler 
motbakker ute, sier Jarle Stenhaug 
(48) fra Melum. Han er den av de tre 
som har tatt av flest kilo siden de tre 
ble med i EasyLife-gruppen til Randi 
Jenshaug Arnesen i januar i år. 
– Jeg veide 113 kilo da vi startet i janu-
ar, mens jeg nå, 4 måneder senere, 
veier 89 kilo. Det blir 24 kilo ned, noe 
jeg virkelig merker, både når jeg sit-
ter på sykkelen, løper og ellers både 
hjemme og på jobben også. Derfor er 
jeg kjempefornøyd over at jeg nådde 
målet mitt, nemlig å veie under 90 
kilo. Nå begynner jobben med å holde 

Mer overskudd som Spinning instruktører og til annen trening, er resultatet for de Spinning instruktørene ved MyLife Livsstilssenter i 
Skien, Stian Oredalen (fra v), Jarle Stenhaug og Arne Kolberg, her i gang med styrketrening i frivektsavdelingen på MyLife.

«Nye» Spinninginstruktører på MyLife             etter at de gikk ned 44 kilo med EasyLife
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Arne Kolberg (63)
l	 Bosted: Gjemsø i Skien.
l	 Sivilstand: Gift, 1 barn,
 3 barnebarn.
l	 Yrke: Pølsemaker.
 Ansatt hos Meny. 

fakta

Stian Oredalen (29)
l	 Bosted: Tollnes.
l	 Sivilstand:
 Samboer.
l	 Yrke: Elektro-
 ingeniør hos
 Elektro 4. 

fakta

Jarle Stenhaug (48)
l	 Bosted: Melum 
  Skien.
l	 Sivilstand:
 Samboer, 3 barn. 
l	 Yrke: Servicesjef
 hos Nessco. 

fakta

– Se hvor sprek og lett han er blitt etter å ha gått ned 13 kilo, sier Jarle Stenhaug (til v) og Arne Kolberg, 
mens de ser hvor lett Stian Oredalen løfter bena i benhev apparatet på MyLife Livsstilssenter. 

meg der. Men det skal jeg klare. Som 
instruktør på sentret må jeg jo også gå 
foran som et godt eksempel. 

Ned 13 kilo 
Veldig fornøyd med EasyLife-
programmet etter at de 4 første 
månedene på kurs er gjennomført, er 
også Stian Oredalen fra Tollnes. Han 
veide 101 kilo ved oppstarten i januar 
og hadde også som mål å komme 
under 90 kilo. 
– Det målet har jeg nådd, med 2 kilos 
margin. Så nå er vekten 88 kilo. 
Kiloene i minus kommer godt med for 
den ivrige instruktøren og syklisten, 
som har Spinning-timer både manda-
ger og onsdager, og noen fredager 
og søndager, i tillegg til å være aktiv i 
Herkules Sykkelklubb. 

– Særlig viktig blir jo disse kiloene i 
slutten av august. Da skal jeg sykle 
Birken for aller første gang, forteller 
29-åringen, som innser at det ikke 
bare hjelper med mye trening om du 
skal ned i vekt. 
– Nei, det ser jeg jo nå, etter at jeg 
gjennom EasyLife-kurset har fått hjelp 
til å legge om kostholdet mitt. Nå spi-
ser jeg helt annerledes enn tidligere, 
og spiser mindre til hvert måltid, men 
oftere. 

Ned 7 kilo 
Eldstemann blant de tre Spinning-
instruktørene på MyLife, Arne Kolberg 
fra Gjemsø, hadde også med seg kona 
si, Eldbjørg Andersen Kolberg, som du 
kan lese om på side 4-5, da han startet 
med EasyLife i januar. 

– Det er jo veldig bra å være to i 
samme hus som startet med EasyLife 
da, ikke minst i forhold til at vi spiser 
den samme maten, forteller Arne, som 
har som mål å gå ned 9 kilo, slik at han 
kommer ned på 74 kilo, en vekt som 
han anser som midt i blinken for ham. 
– Jeg har gått ned 7 og har igjen 2 
kilo før jeg er der. Men det skal gå bra. 
For programmet fungerer veldig bra, 
forteller den spreke 63-åringen, som 
merker at han har blitt enda sprekere 
etter at han tok av disse 7 kiloene. 
– Jeg merker det på sykkelen, men 
kanskje enda mer når jeg løper, sier 
pølsemakeren hos Meny. 

«Nye» Spinninginstruktører på MyLife             etter at de gikk ned 44 kilo med EasyLife
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– Ingen av oss trodde vi noensinne skulle begynne å 
trene på et treningssenter. Men nå er vi alle tre med-
lemmer her på MyLife Livsstilssenter. Og vi kommer 
aldri til å slutte, fastslår trioen Grethe Aarnes Spiwak 
(67), Aasne Lund Eriksen (69) og Marit Weholt (80).

– Nei, at jeg skulle begynne å trene på et treningssenter, 
hadde jeg aldri trodd. Men så ble jeg pensjonist og hadde 
allerede artrose i begge knærne. Dessuten ligger MyLife 
Livsstilssenter veldig nær der jeg bor. Jeg hadde derfor 
egentlig ingen unnskyldning for ikke å prøve, sier Aasne, 
som aldri har angret på at hun ble medlem på MyLife for to 
år siden. 
– Nei, dette har jo blitt mitt andre hjem, nesten som å gå 
til jobben igjen, jeg som var førskolelærer i 24 år og lærer 
i 18 år. Jeg stortrives og har så stort utbytte av å trene på 
senteret, at jeg kommer 5 ganger i uka og er her opp til 2 
timer hver gang. 
Så har hun da også helt blitt kvitt smertene i knærne som 
plaget henne i flere år. 
– Nei, takket være artrosetimene til fysioterapeut Elin 
Berntsen Aas har jeg ikke vondt i det hele tatt lenger, sier 

69-åringen, som stortrives i miljøet på MyLife. 
– Det er alltid så hyggelig her. Vi blir så godt tatt imot og vi 
får så god hjelp hele tiden. Så jeg sitter alltid litt i sofaen og 
skravler med de andre, både før og etter trening. 

Et ujålete senter
Det siste gjør 80 år gamle Marith Weholt også, i tillegg til 
å være med på massevis av ulike gruppetreninger både 
mandager og fredager. 
– Da jeg ble pensjonist, kunne jeg jo ikke bare sette meg til 
i sofaen. Dessuten passet dette sentret midt i blinken for 
en som meg. For dette er et ujålete senter som egner seg 
godt også for eldre og folk som ikke er så godt trent, sier 
Marith, som roser måten hun blir tatt imot på og all hjelpen 
og oppfølgingen hun får hele tiden. 
– Spesielt synes jeg at lederen på sentret, Ann Kristin 
Kleppe, fortjener skryt for måten hun hele tiden har fulgt 
meg opp og tatt seg av meg på. 
80 åringen fra Buerhaven i Skien liker best danse- og 
Zumba timene, i tillegg til at hun trener litt på egenhånd 
etter et program hun har fått fra fysioterapeut Elin Berntsen 
Aas, for å bedre balansen. 

– Her slutter vi aldri!

Når vi kommer opp trappa hit,
er det akkurat som å komme hjem...“
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!

– Da vi kom hit, var vi sikker 
på at vi aldri skulle begynne 
å trene på et treningssenter. 
Men nå er vi like sikre på at vi 
aldri kommer til å slutte her, 
sier Aasne Lund Eriksen (v 
foran m briller),  Grethe Aarnes 
Spiwak (midt i bildet m pan-
nebånd og Marit Weholt (til h 
for Grethe Aarnes), her i gang 
med en dansetime på MyLife.

– Vi har kommet i mye bedre 
form og vi er blitt mye ster-
kere i hele kroppen, ikke minst 
takket være disse styrketi-
mene, sier Aasne Lund Eriksen 
(foran til v) og   Grethe Aarnes 
Spiwak  (til h foran Grethe 
Aarnes m sort pannebånd og 
rosa overdel). 

Grethe Aarnes Spiwak (67)
l	 Bosted: Falkum i Skien.
l	 Sivilstand: Enslig.
l	 Yrke: Pensjonist. 

fakta

Aasne Lund Eriksen (69)
l	 Bosted: Gjemsø i Skien.
l	 Sivilstand: Gift, 2 sønner,
 4 barnebarn. 
l	 Yrke: Pensjonist. 

fakta

Marit Weholt (80)
l	 Bosted: Buerhaven i Skien. 
l	 Sivilstand: Enke, 1 datter.
l	 Yrke: Pensjonist. 

fakta

– Her slutter vi aldri!

– Nei, å begynne her, er noe av det smarteste jeg har gjort. 
For når du blir eldre, kan du ikke bare sitte og vente på at 
helsen din skal bli bedre. Du må gjøre noe selv for å få det 
til, fastslår Marit, som synes miljøet på sentret er helt fan-
tastisk. 
– Når jeg kommer opp trappen hit så er det som å komme 
hjem. 

Prøveuke 
En som heller aldri hadde trodd at hun skulle sette bena 
sine innenfor et treningssenter, er Grethe Aarnes Spiwak. 
Men siden hun hadde hørt mye positivt om MyLife 
Livsstilssenter, og at det ligger like i nærheten av der hun 
bor, gikk hun likevel innom. 
– Da fikk jeg tilbud om en prøveuke. Det slo jeg til på, og 
lenge før den uken var ferdig, så hadde jeg bestemt meg. 
Her ville jeg bli. Det er 3 år siden nå og jeg kommer aldri 
til å slutte, forteller 67-åringen fra Falkum, som kommer 3 
ganger i uka og er med på mange forskjellige gruppetre-
ningstimer på sentret. 
– Jeg er med på dansetimene, styrketimene, artroseti-
mene, sirkeltreningstimene. Ja, jeg er med på det meste og 
har blitt i mye bedre form i løpet av de 3 årene som har gått 

siden jeg begynte å trene her. 
Hun er også opptatt av at alle er så hyggelige og tar så godt 
var på henne på dette sentret. 
– Om du ikke helt får til en øvelse på en gruppetrening, så 
kommer instruktøren bort og hjelper deg, mens ingen av de 
andre ser ned på deg av den grunn. Nei, her trenger du ikke 
å føle noe press og være redd for å begynne, selv om du er 
utrent og uerfaren når du kommer. 

Bedre livskvalitet 
67-åringen, som hadde bodd i USA i mange år før hun kom 
hjem til Skien igjen for noen år siden, er også opptatt av 
hvordan hun har fått mye bedre livskvalitet etter at hun 
begynte å trene på MyLife. 
– Jeg har fått bedre helse, jeg har kommet i bedre form, jeg 
er i mye bedre humør og jeg lever sunnere. 
– Og om humøret en dag kanskje ikke er helt på topp, så 
kan du være sikker på at det er bra når jeg går hjem etter 
en treningsøkt her, avslutter Grethe. 
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– Til slutt måtte vi bare innse at 
det ikke var nok å gå lange og 
raske turer hver eneste morgen. 
Vi måtte gjøre noe mer. Derfor 
startet vi på livsstilskurset 
EasyLife her på Toppform Sola, 
sier ekteparet Bodil (50) og Inge 
(52) Hjorteland fra Tananger, 
som gikk ned fra 88 til 68 og 
fra 98 til 78 kilo i løpet av de 12 
første ukene av det ett år lange 
EasyLife-kurset. 

Det startet med at ekteparet sluttet å 
røyke for litt over 3 år siden. Da kom 
kiloene rullende på, en etter en. 
– Vi forsøkte å kompensere med å gå 
raskt og langt hver eneste morgen, 
før jobben. Men det hjalp ikke. Kiloene 
bare fortsatte å komme på. Så nå har 
vi lært at det ikke er nok med tre-
ning alene om du skal ned i vekt, sier 
ekteparet, som veide henholdsvis 88 
(Bodil) og 98 kilo da de fant ut at de 
trengte hjelp. 
– Magen min ble større og større, og 
jeg hadde problemer med å komme 

meg opp fra gulvet når jeg lekte med 
barnebarna, sier Inge. 
– Alt ble slitsomt, og det var jo ikke 
særlig morsomt å oppleve at vi hele 
tiden måtte opp i størrelse når vi skulle 
kjøpe nye klær, sier Bodil, som var den 
som til slutt satte ned foten og sa at 
nok var nok. 

Starter på tirsdag
– Vi kjente til EasyLife-programmet 
gjennom det magasinet vi hadde fått 
i postkassen mange ganger. Derfor 
tok jeg en telefon ned til Toppform 
Sola hvor jeg fikk prate med EasyLife-
instruktør, Charlotte Eltervåg.
Da fikk hun klar beskjed. Nytt kurs 
starter på tirsdag i neste uke, var 
meldingen fra den erfarne EasyLife-
instruktøren. Derfor ringte Bodil til 
ektemannen og spurte om han var 
klar. 
– Det var jeg. Hadde egentlig ikke noe 
valg, og forsto at skulle vi klare å gå 
ned i vekt, måtte vi ha hjelp og et skik-
kelig program å følge, fastslår Inge. 

Roser instruktørene
Ingen av dem hadde trodd at de noen 
gang skulle sette sine ben på et tre-
ningssenter. Det hadde nemlig vært 
helt utenkelig for dem. 
– Men det er annerledes her enn vi 
hadde trodd på forhånd. Miljøet er 
veldig bra, og ikke minst har vi blitt 
så godt mottatt av de som jobber 
på sentret. Alle hilser, og alle gir oss 
ros og oppmuntrende kommenta-
rer. Dessuten får vi hjelp og støtte av 
instruktørene hele veien. 
Ekteparet trener fast 3 ganger i uka 
på Toppform sentret i Marknesringen 
på Sola. Mandager trener de på egen-
hånd etter et program de har fått fra 
sin EasyLife-instruktør, Merethe O. 
Holmebakken, onsdager er de med 
på en styrketreningstime i gruppetre-
ningssalen, og de trener Spinning (fel-
lestrening med instruktør) torsdager. 
– Vi liker best gruppetreningsøktene 
hvor vi trener sammen med andre og 
blir pushet på, sier ekteparet, og skry-
ter av instruktørene på Toppform. 
– De er enestående og pusher oss 
hele tiden. Ja, Merethe, er jo helt «gal». 
En fantastisk inspirerende instruktør. 

Gikk lange turer hver dag,      men vekten sto stille
1“Nå forstår vi at det

ikke er nok bare å trene.
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Kan skeie ut
Aller viktigst er det likevel at ekteparet 
har lagt om kostholdet sitt, slik de har 
lært på EasyLife-kurset.
– Nå spiser vi 5 ganger om dagen 
og mye mindre til hvert måltid enn vi 
gjorde tidligere. Vi spiser også helt 
annerledes enn før, og har også lært 
hvordan fordelingen av de ulike mat-
varene skal være på tallerkenen. 
Det betyr likevel ikke at de ikke også 
kan skeie ut av og til, uten at det er 
noen krise for vekten. 
– Vi har lært hvordan vi skal ta oss inn 
igjen, og gå ned den kiloen vi eventuelt 
går opp i løpet en helg. For nå har vi 
et program å følge og et verktøy som 
fungerer. Det hjelper selvfølgelig også 
veldig bra at vi trener så mye, sier 
ekteparet, som fortsatt starter dagen 
med en rask gå tur, i tillegg til øktene 
på Toppform Sola etter jobben.  
– Noen helger trener vi også enten 
lørdag eller søndag her på Toppform. 
Vi liker oss så godt, og derfor klarer vi 
også å holde vekten. 

Nesten i mål
Inge forteller at han har nådd målet 
sitt. Han har kommet seg under 80 kilo 
og han er kvitt magen han har dratt på 
i flere år. 
– Jeg vil gjerne ned et par kilo til. 
Det skal jeg klare, før EasyLife-kurset 
avsluttes i januar neste år, sier Bodil, 
som er klar på at det er en stor fordel 
å være to om å gå på EasyLife-kurs. 
– Vi hjelper og støtter hverandre. 
Vi trener sammen og vi spiser den 
samme maten. 

Gamle klær fram
Både Bodil og Inge har gått ned mange 
klesstørrelser. Men i stedet for å kjøpe 
helt ny garderobe, tar de nå fram klær 
de brukte før de begynte å gå opp i 
vekt for 3 år siden. – Gamle klær blir 
som nye, sier ekteparet 

45 centimeter 
Bodil gikk ned hele 25 centimeter 
rundt midjen i løpet av de 12 første 
ukene av EasyLife-kurset, mens Inge 
gikk ned 20 centimeter. Jeg gikk fra 
størrelse 36 til 32 i bukser og fra XL til 
Medium i skjorter, sier 52-åringen.

– At vi begge skulle klare å gå ned 
20 kilo bare i løpet av de 12 første 
ukene av EasyLife-kurset, beviser 

jo at EasyLife fungerer, jubler ekteparet 
Bente og Inge Hjorteland, sammen med 
EasyLife-instruktør og personlig trener, 
Charlotte Eltervåg (midten) i gruppetre-
ningssalen på Toppform Sola.

– Det er ikke så tungt som det 
kan se ut til. For det hjelper at 
kona har blitt 20 kilo lettere, sier 

Inge Hjorteland, som trener lårpress 
på Toppform Sola, med kona som vekt, 
mens den erfarne instruktøren, Charlotte 
Eltervåg, ser til at øvelsen utføres riktig.

– Hvem skulle tro at vi skulle trives 
på et treningssenter. Men det gjør 
vi, mye takket være  flinke og hyg-

gelige instruktører, sier ekteparet Bente 
og Inge Hjorteland, her i gang i frivekst-
avdelingen på Toppform Sola, sammen 
med sin instruktør, Charlotte Eltervåg 
(midten). 

Gikk lange turer hver dag,      men vekten sto stille

Bodil og Inge Hjorteland  (50 - 52)
l Bosted: Tananger.
l Sivilstand: Gift, 3 barn og
 3 barnebarn (6 måneder, 2 og 5 år).
l Yrke: Kontormedarbeider hos
 Dalheim Kontormaskiner på
 Focu (Bodil), Operasjonssupervisor
 i Hydrawell. 
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Ny forskning fra NTNU viser at det er samme om du slan-
ker deg over tid, eller går raskt ned i vekt. På sikt vil det ha 
samme effekt.

Myten sier at man vil legge på seg raskt etter en intensiv 
diett, og at man heller bør gjøre endringer i et lengre per-
spektiv. Ny forskning viser imidlertid at gevinsten vil være 
den samme om du velger den ene eller andre slanke-
metoden.

Hvorfor utfordre motivasjonen din til et 
langvarig vektreduksjonsopplegg? Gå raskt 
ned i vekt og bruk heller tid, motivasjon og 
viljestyrke på å stabilisere vekten der du 
ønsker å være!

– Man har tidligere tenkt at det ikke ville være lurt å gå 
raskt ned i vekt, fordi det vil være ensbetydende med 
vektøkning på lang sikt og større nedgang i forbrenningen. 
Men alle myter har nå blitt knust med vår forskning og en 
stor studie gjennomført i Australia”, sier førsteamanuensis 
Catia Martins, ved Senter for fedmeforskning ved NTNU.
– Dette gir flere muligheter i forhold til hvilken dietter man 
kan benytte seg av i vektreduksjonsfasen. Å gå hurtig ned 
i vekt er ikke farlig, sier Martins.

Motiverende å gå raskt ned i vekt
Martins påpeker også at annen forskning har vist sam-
menheng mellom vektreduksjon og motivasjon.
– Går man ned 1,5 til 2 kg hver uke, kan det fungere som 
en ekstra motivasjon, som kan resultere i at flere gjen-
nomfører vektreduksjonsfasen, sammenliknet med dem 
som går saktere ned i vekt, sier hun.
Forskerne har funnet ut at det å gå raskt ned i vekt, kan 
fungere vel så bra på lang sikt, som å redusere vekten 
over tid. Men utfordringene er fremdeles de samme: Hva 
skjer etter at dietten slutter?
– Selv om vi har de samme utfordringene, vet vi nå at det 
finnes flere muligheter, der rask vektreduksjon også er et 
godt alternativ, sier Martins.

Har visst om dette
Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt i 
Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, og professor ved 
Universitet i Oslo, er enig i resultatet som framkommer i 
NTNU-undersøkelsen.

– Det er mye forskning som støtter dette. De 
som går mye ned i vekt, over relativt kort tid, 
er de som opprettholder vekten, sier han.

Hjelmesæth sier videre at dette kan være et tegn på at de 
som er i stand til å iverksette de drastiske planene med 
lite kaloriinntak, også er de som er best til å vedlikeholde 
gode vaner.

Myten om at hurtigslanking ikke lønner
seg på sikt, er en myte som har festet
seg hos mange.

– Grunnen til at dette er en myte, kan være at den har blir 
gjentatt over flere år, selv om det ikke har vært belegg for 
det. Man tenker gjerne også at ved å endre små vaner er 
det enklere å få det til å vare, enn å foreta drastiske tiltak, 
sier Hjelmesæth.
På spørsmål om hvor viktig trening og kosthold er oppi 
dette, svarer professoren:
– Ønsker man å gå ned i vekt, så må man spise mindre. 
Trening og fysisk aktivitet betyr ikke like mye. Har man 
klart å gå ned i vekt, betyr imidlertid trening mye for
å stabilisere vekten, siden forbrenningen synker mye.

Kilder: Coutinho, S. R., With, E., Rehfeld, J. F., Kulseng, B., Truby, H., & 
Martins, C. (2017). The impact of rate of weight loss on body composition 
and compensatory mechanisms during weight reduction: A randomized 
control trial. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland).
Dagbladet (11. august 2017. Myten om hurtigslanking knuses i ny fors-
kning [Internett], Dagbladet. Tilgjengelig fra: https://www.dagbladet.no/
nyheter/myten-om-hurtigslanking-knuses-i-ny-forskning---a-ga-ned-i-
vekt-veldig-fort-er-ikke-farlig/68579291 [Lest 1.november 2017].

Myten om hurtigslanking 
knuses i ny forskning
– Å gå ned i vekt veldig fort, er ikke farlig!

Forskning 
på fedme og 

overvekt



www.easylife.no 11

En «løsning» som har blitt foreslått er å endre definisjonen 
for hva som er overvektig. Flere av landets fedmeek-
sperter og autoritetene innen helsevesenet, med Jøran 
Hjelmesæth (leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse 
Sør-Øst) i spissen, har gått ut og sagt at dette er en veldig 
dårlig ide! Ved å normalisere overvekten blant oss nord-
menn vil lysten til å gjennomføre endring reduseres. Det 

er ikke sånn at alle må slanke seg, men mange må øke 
aktivitetsnivået og man bør spise sunn mat.
Det å endre definisjonen av fedme blir som å stikke hodet 
i sanda, altså bare å fornekte problemet. Vi må se etter 
løsninger, finne ut hvordan vi kan stimulere den norske 
befolkning til å spise sunnere og røre mer på seg.

70% av den
norske befolkning
er nå overvektige
Fra 70-tallet og frem til nå har nordmenn bare blitt større og større. Nå 
har det blitt så ille at 60-70% av befolkningen er å regne som overvek-
tige. Dette er basert på de nyeste tallene fra HUNT4
(HelseUndersøkelsen Nord-Trøndelag).



Fysioterapeut og EasyLife instruktør, Elin Berntsen Aas (2 fra v), her sammen med tre voksne medlemmer ved MyLife 
Livsstilssenter, er instruktør på trening og livsstilskurset for seniorer, som starter opp på MyLife i september. 

Trening og livsstils-
kurs for Seniorer

l	Nytt livsstilskurs med trening på dagtid ved MyLife Livsstilssenter 
  Skien starter i september.  
l	10 leksjoner over 3 måneder, hvor du lærer om kosthold, fysisk
 og mental trening. Deretter 3 måneder med bare fysisk trening. 
l	Hver leksjon de første 3 månedene etterfølges av fysisk trening
 i gruppe.  I tillegg kan du trene når du selv vil. Sentret er åpent for
 deg fra tidlig om morgenen, til sent om kvelden alle dager i uken.
 Vi har også gruppetreninger på dagtid som passer godt for din
 aldersgruppe. 
l	Dette er for deg som gjerne vil ned noen kilo, eller bare ønsker
 å lære mer om mat slik at du spiser smartere. 
l	For deg som vil lære mer om hvordan du kan trene riktig for
 å tåle alderdommen bedre. Både styrke- og kondisjonstrening.
l	Kursleder er vår rutinerte instruktør og fysioterapeut Elin Berntsen 
 Aas. Hun har bred kompetanse og erfaring. Alle vil få et opplegg
 som er tilpasset den enkelte og god oppfølging. 
l	Ta kontakt snarest om du ønsker å være med.


