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– Livet er blitt fantastisk morsomt etter at jeg 
gikk ned fra 76 til 60 kilo ved hjelp av livsstil-
sprogrammet EasyLife her på BAZ på Lade.
Og nå er Trondheim Triatlon 27. august det 
store målet mitt, sier Anita Økdal (54) fra 
Ranheim, som hadde sønnen sin, Magnus 
Myrvold, som sin EasyLife-instruktør da
hun gikk ned 16 kilo i løpet av fire måneder.
Les mer om Anita på side 4 og 5.
Her på triatlonsykkelen utenfor BAZ, 
sammen med Magnus.

Startet
med triatlon 
etter å ha
gått ned
16 kilo med 
EasyLife

Nye kurs
starter i uke ..... ! 

Ring 73 01 00 21
å sikre deg plass!

NYHET:
Egen EasyLife-
gruppe bare 
for menn.
Se baksiden. 



l  For deg som skal ned i vekt.
l For deg som ønsker et lettere liv.
l Tilbys på treningssentre, fysikalske institutt
 og i egne grupper utenom treningssentre.
l Fokus på bedre helse gjennom: Balansert og variert kosthold.
 Aktivitet og trening. Mental trening og motivasjon. Endring av vaner.

Vi tilbyr også forskjellige MyLife programmer!
l Komme i gang med trening
l Få bedre helse
l Bare gå ned noen få kilo
l Sykle Birken litt fortere
l Oppfølging etter vektnedgang

Trening
Du får hjelp til å finne en aktivitet som 
passer for deg og ditt nivå. Dette selv 
om du aldri før har trent, eller om du 
føler deg i elendig form. Vi setter din 
trenings- og helsetilstand i fokus. Du tre-
ner med andre EasyLife-medlemmer, og 
treningen skal være lystbetont.

Mental trening
Det viktigste for å oppnå varig livss-
tilsendring er din egen motivasjon. 
Livsstilsendring handler om vilje til å 
endre. EasyLife hjelper deg med å opp-
rettholde drivkraften. Vi har verktøyene!

Kosthold
Med EasyLife spiser du et variert og 
balansert kosthold basert på norske 
anbefalinger. Dette er ikke en lavkar-
bodiett. Du lærer hvordan du skal sette 
sammen måltidene i henhold til EasyLife 
sin tallerkenmodell. Du veier ikke maten, 
og du teller ikke kalorier.

Oppfølging
EasyLife-programmet varer i ett år. Det 
er 24 nyttige og lærerike leksjoner. 
Utdannede instruktører følger deg opp. 
Dette er hyggelige og kunnskapsrike 
personer som virkelig bryr seg om deg 
og din utvikling på veien mot dine egne 
mål.

Gruppetilhørighet
Med EasyLife blir du medlem av en 
gruppe der alle de andre deltakerne har 
akkurat samme mål som deg selv -  varig 
endring av livsstil. Dere motiverer hver-
andre, og du får støtte og oppmuntring. 
Noen får også venner for livet i disse 
gruppene.

Varig endring
EasyLife er ikke en lettvint slankekur, 
men hjelp til varig livsstilsendring for å 
holde vekten på det nivået du ønsker. 
Følger du programmet, lærer du meto-
dene for hvordan du skal få til dette.

Bedre helse
Trening og kosthold har positive innvirk-
ninger på livstilssykdommer som diabe-
tes 2, høyt blodtrykk og høyt kolesterol. 
Vi har også eksempler på at det kan 
være gunstig for revmatikere. Ofte blir 
man også kvitt vondter i kroppen ved å 
leve sunt.

Kickstart
Med EasyLife går du raskt ned i vekt i 
starten av programmet, og du blir moti-
vert til videre innsats. For å få en god 
start på endringsprosessen, benytter de 
fleste et VLCD (very low calory diet) pro-
dukt i starten av programmet. Parallelt 
med din vektreduksjon, får du kunnska-
per om trening, som blir en del av din 
nye hverdag.

Dette er EasyLife
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Har du lyst til å begynne å trene, men ikke på et vanlig treningssenter? 
Velkommen til oss på BAZ på Lade. Vi er nok ikke helt som de andre 
treningssentrene. 

Vi er ikke størst. Men vi er et passe stort og hyggelig senter der du lett finner deg til rette. 
Vi som jobber her vil at du skal ha det bra på trening og hjelper deg gjerne.

Vi har ikke flest medlemmer. Men vi kjenner våre medlemmer og forsøker å gi hver enkelt 
den treningen de trives med. Vi følger opp medlemmene våre og har tid til en prat.

Vi er ikke nyest. Men vi har lang erfaring i å motivere og legge til rette
slik at treningen finner plass i hverdagen din. Vi har både kompetanse og erfaring.

Vi har ikke bare spreke og friske medlemmer. Men våre medlemmer er aktive.  
Treningsveilederne våre har skikkelig utdannelse  og samarbeider gjerne med fysioterapeu-
tene våre for å finne trening som passer deg og dine forutsetninger.

Vi er ikke bare unge, hverken vi som jobber her eller medlemmene.
Hos oss er det et mangfold av aldre, fasonger og fysisk form. Vi er stolte av mangfoldet og 
er sikre på at vi har de hyggeligste medlemmene et senter kan ha.

Vi driver ikke bare med trening. Vi har livsstilskurs,
fysioterapeut uten ventetid, sofagrupper og kaffemaskin, småprat og latter.

Hjertelig velkommen til oss!

Ekteparet Ida og Tor-Aage Berg tar i mot deg på Bergs Aktivitets Zenter (BAZ) på Lade og sørger for at du får et treningsprogram
som passer for deg og også skikkelig oppfølging etterpå. De er også EasyLife instruktører om du ønsker hjelp til å gå ned
5 eller flere kilo, og legge om livsstilen.

Velkommen til et
annerledes senter!
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Fra ikke å trene i det hele tatt, være over-
vektig og ha vondt i ryggen, trener Anita 
Økdal (54) fra Ranheim i dag 15 timer i uka.
– Etter fire måneder med EasyLife her på BAZ 
på Lade, ble livet snudd opp-ned for meg, sier 
innehaveren av bemanningsbyrået Tempo i 
Trondheim. 

Det skal mye til at det går en dag uten trening for Anita 
forteller hun da vi møter henne halvannet år etter at hun 
gikk ned fra 76 til 60 kilo ved hjelp av EasyLife-programmet. 
Nå går det i løping, sykling, svømming og styrketrening, til 
sammen rundt 15 treningstimer i uka. 
– Jeg ønsket meg et mål å trene mot og bestemte meg for 
å prøve triatlon, som er svømming, sykling og løping i en og 
samme konkurranse. Derfor satt jeg meg som mål allerede 
samme høsten som jeg hadde startet med EasyLife på BAZ 
at jeg skulle delta i Trondheim Triatlon i august året etter. 
Dessverre ble 54-åringen syk rett før hun skulle delta i 
Trondheim Triatlon. Hun hadde likevel fått smaken på tri-
atlon både gjennom trening samt deltakelse i sin første 
triatlonkonkurranse samme sommeren på Melhus. 
– Jeg kom i mål på 1 time og 25 minutter, etter 800 meter 
svømming, 20 kilometer sykling og 5 kilometer løping. Og 
dermed var jeg bitt av basillen. 

Kan takke sønnen
At hun fortsatt holder vekten på 60 kilo og trener omtrent 
daglig kan hun i stor grad takke sønnen for. Det var nemlig 
han som satte henne på sporet av EasyLife på BAZ i 2015. 
– Jeg hadde nesten ikke trent på mange år, og hadde prio-
ritert jobben min og bemanningsbyrået som jeg bygde opp. 
Jeg spiste uregelmessig og feil, og gikk opp i vekt. Men, da 
sønnen min begynte å jobbe på BAZ fulgte jeg etter, og da 
han ble EasyLife-instruktør på sentret ville jeg også prøve 
dette programmet. 
– Jeg hadde nemlig gått på diverse slankekurer tidligere; 
gått ned i vekt og så opp igjen. Nå ønsket jeg et program 
som kunne hjelpe meg å legge om livsstilen slik at jeg ikke 
gikk opp igjen, forteller 54-åringen, som gikk ned fra 76 til 
60 kilo i løpet av fire måneder. 

– Hun har vært veldig flink. Jeg er stolt av mamma, fastslår 
Magnus, som både er fysioterapeut, EasyLife- og trenings-
instruktør på sentret på Lade. 

Et morsomt liv
Vi kan trygt si at moren hans har vært gjennom en skikke-
lig livsstilsendring. Når hun skal sette ord på livet sitt nå i 
forhold til tidligere er hun ikke i tvil: 
– Det er blitt morsommere. Jeg har fått mye mer over-
skudd etter å ha gått ned alle disse kiloene og av å trene så 
mye. Ja, jeg synes rett og slett at det er morsomt å trene. 
Dessuten har jeg blitt kvitt smertene i ryggen som plaget 
meg før jeg startet opp med EasyLife-programmet. 
Hun er likevel nøye med å understreke at hun har trent seg 
opp gradvis, og begynte ikke å trene 15 timer i uka over 
natten. 
– I starten trente jeg en til to ganger i uka på Milon sirkelen 
(styrkeapparater) og da ble jeg veldig sliten av det. Så økte 
jeg gradvis, og i dag trener jeg spinning to ganger i uka og 
styrke i slyngene også to ganger her på BAZ.  Jeg løper ute, 
rundt 10 kilometer hver gang, jeg sykler mye og svømmer. 

– Slyngetrening gir meg bra styrketrening på en 
skånsom måte for kroppen. Derfor er jeg med på 
slyngetrening to ganger i uka, sier Anita Økdal, 
her sammen med sin sønn, Magnus Myrvold, som 
både er instruktør og fysioterapeut på BAZ. 

Anita Økdal løper mye også, som her på trede-
møllen på BAZ. Den tidligere EasyLife-deltageren 
satser nemlig for fullt på triatlon, og trener derfor 
mye løping, svømming og sykling. 

Anita Økdal (54)
l Sivilstand: Single,
 en sønn (27 år).
l Bosted: Ranheim.
l Yrke: Daglig leder
 og innehaver av
 Tempo Bemanning AS.

fakta

Gruppa viktig
EasyLife-gruppa jeg var 
en del av på BAZ har vært 
viktig for de resultatene 
jeg har oppnådd. For vi 
har oppmuntret hverandre 
og hjulpet hverandre mot 
samme mål; nemlig det å 
gå ned i vekt og bli der, 
sier Anita. 

Fettprosenten ned
Da Anita Økdal startet opp 
med EasyLife i oktober 
2015 var fettprosenten 
hennes på 38,2. I mai 
2017 ligger den på 22,9. 

27. august
Denne gangen håper jeg 
å stå på startstreken i 
Trondheim Triatlon med 
2,4 kilometer svømming, 
etterfulgt av 50 kilometer 
på sykkel, før vi avslutter 
med 12 kilometer løping, 
sier Anita, om sitt store 
mål i 2017. 

Meldte seg inn 
i Trondheim 
Triatlonklubb
etter å ha gått
ned 16 kilo på
fire måneder!

En del av trenings-
øktene er sammen 
med klubbkame-
rater i Trondheim 
Triatlonklubb, som 
jeg også var på tre-
ningsleir med i Spania 
før påske og vi løper 
sammen på Ladestien 
på søndager. 
– Det er veldig vik-
tig å trene variert, og 
miljøet i Trondheim 
Triatlonklubb er veldig 
bra.

Fra ingen trening før hun startet med EasyLife i september 2015, trener Anita Økdal i dag omtrent 
hver dag, til sammen 15 timer i uka, både på BAZ Lade, men også sykling, løping og svømming.
På bildet ser vi henne trene kettlebells, fulgt av sin sønn og EasyLife-instruktør, Magnus Myrvold. 
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– Det eneste negative jeg kan si 
om EasyLife må være at den dyre 
dressen jeg kjøpt meg for to år 
siden nå ser ut som en sekk og 
må legges ut for salg, sier den 
tidligere håndballspilleren i Bodø 
Håndballklubb, Olav Rebtun (36), 
som kan stå som et godt eksem-
pel på hvor bra Bison-gruppa fun-
gerer på Modus. 

Olav  fra Bodø Håndballklubb, nå karri-
ererådgiver i AS3 Employment, startet 
opp i historiens andre Bison-gruppe  
ved Modus i januar i år. 26 menn startet 
opp i denne EasyLife-gruppa bare for 
menn, og ifølge EasyLife-instruktør og 
innehaver av Modus, Trond Chitussi, 
har Bison-gruppa vært en suksess. 
Alle har gått ned veldig mye i vekt bare 
i løpet av de tre første månedene av 
det ett år lange EasyLife-programmet. 
– Jeg veide 120 kilo da vi startet opp 
i slutten av januar, mens jeg tre måne-
der senere veier 95 kilo. Helt fantas-
tisk. Det er jo det samme som jeg 
veide da jeg la opp som håndballspil-
ler for Bodø HK i 2006, forteller 36 
åringen, som gikk i den fella mange 
lagidrettsutøvere har gått i før ham, 
nemlig at de sluttet mer eller mindre å 
trene når de ikke lenger var del av et 
lag som ble styrt av en trener. 
– Jeg var vant til å møte på trening 
hver dag og bli ledet. Da er det ikke så 
lett plutselig å trene alene. Derfor slut-
tet jeg stort sett å være aktiv, mens 
jeg derimot fortsatte å spise som jeg 
hadde gjort mens jeg spilte håndball. 

Kilo for kilo
– Kiloene kom på jevnt og trutt, helt 
til jeg forsto at jeg måtte gjøre noe. 
Men først tenkte jeg at jeg måtte klare 
dette på egenhånd, inntil jeg leste 
i magasinet om Bison-gruppa ved 
Modus. Det fenget meg, og jeg valgte 
å ta et møte med Trond her på Modus, 
forteller Olav, som ikke har angret på 
den avgjørelsen. 
– Bortsett fra den aller første uka som 
var litt tøff, har det jo gått som en lek. 
Kiloene har rent av meg og jeg har fått 
et overskudd jeg aldri har kjent tidlige-
re. Nå klarer jeg mye jeg ikke har orket 
på mange år. Alt har blitt lettere og 

jeg sover mye bedre om natten også, 
forteller 36 åringen fra Rønvik, som 
skryter av samholdet i Bison-gruppa. 
– Det er et fantastisk bra miljø i grup-
pa. Vi har felles mål om gå ned i vekt 
og legge om livsstilen, og vi deler ting 
med hverandre. Vi har også en felles 
Facebook side der vi kommer med 
råd til hverandre og blant annet orga-
niserer felles treninger. For eksempel 
har vi leid et sted der vi spiller fotball 
sammen. 

Mat og trening
Olav forteller at han, etter mange år 
med lite trening og et dårlig og ure-
gelmessig kosthold, helt har lagt om 
livsstilen, både i forhold til mat og tre-
ning, i løpet av månedene som har gått 
siden EasyLife-oppstarten på Modus. 
– Nå spiser jeg mange og små målti-
der, mens jeg før stort sett bare spiste 
en kjempestor lunch og en enda stør-
re middag sent på kvelden. Jeg spiser 
også annerledes mat enn tidligere. 
Har lært mye om mat som jeg ikke 
visste, og det er slutt med tallerkener 
som bare besto av et stort kjøttstyk-
ke og ellers bare pommes frites og 
Bearnaisesaus. 
– I tillegg har jeg begynte å trene 
regelmessig, fem økter i uka, hvorav 
tre av dem er her på Modus. Her trener 
jeg stort sett styrketrening. Nå vil jeg 
bygge opp muskulaturen igjen, mens 
jeg i tillegg løper eller går fjellturer. 

Dress til salgs 
EasyLife har likevel også en kostnads-
side som ikke Olav helt så for seg da 
han investerte i en kostbar dress for 
to år siden. 
– Jeg kjøpte en dyr dress som jeg 
tenkte jeg kunne ha i mange år frem-
over. Men da jeg skulle ta den på meg 
for å gå i en konfirmasjon i mai, fikk jeg 
meg en overraskelse. Det var jo som 
å trekke på seg en sekk og jeg måtte 
snøre den igjen for at den ikke skulle 
falle av meg. 
– Nei, de pengene har jeg tapt og nå 
skal jeg legge dressen ut for salg på 
Finn. Jeg har jo gått ned fire størrelser 
i bukser. Så jeg må nok kjøpe meg 
en ny dress, avslutter den tross alt 
svært så fornøyde karriererådgiveren 
fra Bodø.

Ned 25 kilo på 3 måneder      Bison-gruppa på Modus 

Olav Rebtun (36)
l Sivilstand: Gift, 3 sønner, 
 8, 10 og 13 år. 
l Bosted: Rønvik i Bodø.
l Yrke:  Karriererådgiver
 i AS3 Employment.

fakta

Nå som jeg har gått ned 25 kilo, stort 
sett fett, er det på tide å bygge på seg 
litt muskler også, sier Olav Rebtun, her 
i gang med å trene biceps muskelatu-
ren. Bak ser vi en fornøyd innehaver av 
Modus, Trond Chitussi. 

Det var som
å trekke på seg
en sekk.
Jeg så ikke ut...“

Endelig er jeg i gang med 
regelmessig trening igjen, 
takket være EasyLife pro-
grammet og hjelpen jeg får 
her på Modus, sier den tid-
ligere håndballspilleren fra 
Bodø Håndballklubb, Olav 
Rebtun, som på bildet er i 
gang med knebøy, mens 
Trond Chitussi følger med. 

EasyLife bare
for menn
også på BAZ
       
Nå starter også BAZ på Lade  
egen vektreduksjonsgruppe 
bare for menn, slik de med 
suksess  har gjort i Bodø.
Ta kontakt snarest om du vil 
sikre deg plass i denne
gruppen.
Les mer på baksiden. 
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– Helsen min var dårlig, jeg gikk mye 
sykemeldt og jeg orket absolutt 
ingen ting. Men nå er alt snudd på 
hodet i livet mitt. Jeg orker fantas-
tisk mye, både hjemme og på job-
ben, jeg trener minst fem ganger i 
uka og jeg spiser helt annerledes 
enn tidligere. Det beste av alt er 
likevel at det ikke har vært vanske-
lig i det hele tatt, sier trebarnsmoren 
og førskolelæreren fra Barkåker, 
Inger Marie Nilsson (45), som gikk 
fra 97 til 64 kilo i løpet av fem måne-
der på Tønsberg EasyLife Senter.

Hun har spilt håndball på mange lag, 
som Tønsberg Håndballklubb, Eik, 
Tønsberg Turn og Barkåker, helt fra 
seksårsalderen til hun avsluttet hånd-
ballkarrieren som 33-åring. Da var 
matchvekta 73 kilo. 
– Jeg måtte gi meg på grunn av helse-
problemer. Det var særlig vonde knær 
som tvang meg til å gi meg, pluss pro-
blemer med nakken, forteller førsko-
lelæreren fra Sandeåsen Barnehave, 
som var vant til å trene med lagkame-
rater gjennom mange år. Da ble det 
en stor overgang for henne å skulle 
begynne trene på egenhånd, et pro-
blem mange som har drevet med lagi-
dretter, har opplevd. 
– Det var vanskelig å motivere seg og 
vekten min gikk sakte den gale veien. 

Helseproblemer
Helseproblemene ble også større 
og større for trebarnsmoren, som 
hadde gått sykemeldt i lengre perio-
der før hun startet opp med EasyLife-
programmet ved Tønsberg EasyLife 
Senter på Hogsnes den 7. januar i år. 
– Jeg hadde kjent til EasyLife-
programmet i mange år og visste om 
flere som hadde fått bra resultater 
med dette. Jeg forsto at jeg måtte 
gjøre noe, men tidligere erfaringer 
med andre og mer kortvarige program 
var at jeg først gikk ned i vekt, men 
etter kort tid kom kiloene tilbake igjen. 
Dette ville jeg ikke oppleve igjen så 
derfor tok jeg avgjørelsen om å melde 
meg på EasyLife-programmet her ved 
Tønsberg EasyLife Senter. 

Inger Marie innrømmer likevel at hun 
var skeptisk på forhånd, siden pro-
grammet varer et helt år. 

– Men den skepsisen er bort nå. Jeg 
innser at det er en stor fordel at pro-
grammet varer så lenge. Ja, det kunne 
gjerne vart lenger. For det tar minst ett 
år å legge om livsstilen, og når dette 
programmet er ferdig i januar neste år, 
vil jeg bli med i et oppfølgingsprogram. 

Veide 97 kilo 
Alt som har skjedd etter den 7. januar 
har vært en fantastisk «reise» for 45- 
åringen. Hun gikk ned i vekt fra første 
dag, og hun har bare fortsatt å gå ned 
hver eneste uke. 
– Utviklingen til Inger Marie har vært 
fantastisk. Hun har ikke bare gått ned 
i vekt hele tiden. Fettprosenten hen-
nes har også falt fra 43,7 da hun star-
tet opp, til 28 i mai, mens livvidden 
er redusert med 31 centimeter, fra 
111 til 80 centimeter, sier den erfarne 
EasyLife- instruktøren fra sentret på 
Hogsnes, Nina Ek. 
– Fra å være mye sliten, orker jeg nå 
alt. Før gikk jeg rett inn og la meg på 
sofaen når jeg kom hjem fra jobb. Nå, 
derimot, drar jeg for å trene eller går 
tur med bikkja. Jeg har i det hele tatt 
fått et kjempeoverskudd, og helsen 
har blitt mye bedre. Jeg har mindre 
smerter både i knær og nakke nå, til-
føyer Inger Marie, som også har gått 
fra å ikke trene i det hele tatt til trening 
minst fem ganger i uka. 

Variert trening
– Jeg prøver å trene veldig variert. Her 
på sentret er jeg med på gruppetimer, 
som spinning og andre timer, men jeg 
trener også styrke og kondisjon indi-
viduelt. I tillegg trener jeg ute; har gått 
mye på ski på Storås denne vinteren, 
mens jeg nå både løper, sykler og går 
på rulleski. Ja, jeg har i tillegg begynt å 
sykle til jobben, som er en mil hver vei. 
Kostholdet til førskolelæreren fra 
Barkåker har også gjennomgått en 
liten «revolusjon». 
– Jeg spiser helt annerledes enn tid-
ligere, og har lært fantastisk mye om 
mat gjennom EasyLife-programmet. 
Jeg har fått en helt annen forståelse 
for hva jeg skal putte i meg, avslutter 
Inger Marie.

Inger Marie Nilsson (45)
l Sivilstand: Gift,
 tre barn, 11,
 20 og 23 år. 
l Bosted: Barkåker.
l Yrke: Førskolelærer
 ved Sandeåsen
 Barnehave.

fakta

Ny garderobe
– Jeg kan ikke bruke 
noen av de gamle klær-
ne mine lenger. Men jeg 
har vært forsiktig med å 
kjøpe for mye nytt. Ville 
vente til jeg nådde mitt 
endelige mål, nemlig 65 
kilo.

Liker opplegget
– EasyLife-konseptet, 
med ukentlige leksjoner 
der vi lærer om både 
mat, fysisk- og mental 
trening, tiltaler meg. 
Dessuten liker jeg at vi 
blir veid og målt hver 
uke. Det motiverer meg 
til å stå på videre. 

Kjemperespons 
– Både familien min, 
venner og arbeidskol-
leger er overrasket over 
hvor raskt jeg har gått 
ned i vekt, og jeg har 
fått mye støtte og opp-
muntring fra alle. Men, 
det er nå jobben begyn-
ner, nemlig med å holde 
vekten. Jeg skal klare 
det også, fastslår Inger 
Marie.  

– Ikke vanskelig å gå ned
33 kilo på fem måneder!

I tillegg til å gå ned 33 kilo har Inger Marie Nilsson også gått fra ingen til minst fem treninger
per uke i løpet av de første månedene av EasyLife- programmet ved Tønsberg EasyLife Senter. 
Her ser vi henne på tredemøllen, sammen med sin instruktør, Nina Ek. 

– Inger Marie har gjort en fantastisk 
innsats og kan stå som et forbilde for 
andre som har noen ekstra kilo å ta av, 
sier EasyLife-instruktør, Nina Ek ved 
Tønsberg EasyLife Senter, som her veile-
der Inger Marie Nilsson mens hun trener 
magemusklene. 

– Nå kan jeg bruke bunaden som jeg 
ikke har kunnet bruke på mer enn 10 år, 
sier Inger Marie Nilsson, her på 17. mai i 
Tønsberg dette året. 
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Anne Grethe Talseth (fra v), Ida Berg og Magnus Myrvold ønsker dere velkommen til BAZ og sørger for at dere kommer i trening. Fra en av våre Zumba-timer med Merethe Oxaas som instruktør (midten foran). 

l  Vår desidert mest populære gruppetreningsaktivitet. 
l  Zumba er en treningsform basert på aerobic og dans,
 utført til latinamerikansk musikk. 
l  Målet for alle våre Zumba-timer er at du skal bevege deg raskt
 og ha det morsomt. 
l  Deltagerne oppfordres til å riste på hoftene, slippe seg løs til de
 latinamerikanske rytmene og late som om de er på fest. 
l  Alle kan være med på våre Zumba-timer; vi ikke stiller noen
 krav hverken til form eller bekledning. Kom som du er! 
l  Vi har ni Zumba-timer i uken, både på formiddag og kveld. 
l  Vi har åtte Zumba-instruktører som alle er sertifiserte
 og som brenner for Zumba. 
l  Du kan også være med på Zumba-timer hos oss uten å være
 medlem på BAZ. Vi tilbyr deg nemlig både Drop In-timer
 (betale for en og en time) og klippekort. 

l  Ida Berg: Daglig leder og innehaver, EasyLife instruktør, Zumba instruktør, Kettlebells-
  instruktør, Stabilitets og Balanse instruktør og instruktør i apparatsalen. 
l  Magnus Myrvold: Fysioterapeut, EasyLife instruktør, Slynge instruktør
 og instruktør i apparatsalen. 
l  Anne Grethe Talseth: EasyLife instruktør, Zumba instruktør og instruktør
 i apparatsalen. 
l  Tor-Aage Berg: Fysioterapeut og innehaver, EasyLife-instruktør, spinninginstruktør, 
 Kettlebellsinstruktør, instruktør for treningsgrupper for pasienter og i apparatsalen. 

Vi er et treningssenter for: 
l  For dere som vil ha hjelp til å gå ned i vekt og legge om livsstilen slik at dere holder vekten 
 også i fremtiden. Vi har kurs både for deg som vil ned 5-10 kilo  og deg som vil ned mer 
 enn 10 kilo. Kursene starter nå i september. Merk at vi også starter opp med eget kurs 
 bare for menn. 
l  Vi er et senter for voksne og eldre som ønsker et litt annet miljø enn det du finner ved 
 mange andre treningssentre. Derfor har vi også 30 års aldersgrense (gjelder ikke for 
 Easylifedeltagere). 
l  Vi er et miljø senter, hvor sofakroken og kaffemaskinen er nesten like viktig som
 treningsapparatene. 
l  Vi tilbyr spesial oppfølging og behandling for de som har problemer med rygg, 
 skuldre, knær osv. 

Zumba
populært på BAZ 

Vi tar i mot dere



NYHET
I TRONDHEIM
EasyLife Pondus
bare for menn!

l Er du mann og vil ned 8-50 kilo? 
l Er du mann og sliter med helsa? 
l Er du mann og mangler energi i hverdagen? 
l Er du mann og ønsker en ny livsstil?
l Er du mann og ønsker å komme i god fysisk form?

EasyLife Pondus er et 12 måneders livsstilsendringskurs
der du og resten av gruppa kun er menn. 

Nye kurs starter snart!
Ring 73 01 00 21 eller send en e-post til
post@baz-lade.no om du vil sikre deg en plass.


