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Nye kurs starter nå!  Ring 4000 47 60 å sikre deg plass!

– Jeg merker det på pusten og jeg kjenner at jeg orker mer. Når valgkampen starter 
vil dere møte en ordfører som har nådd målet og gått ned fra 87 til 64 kilo, sier ordfø-
reren i Fjell kommune, Marianne Sandahl Bjorøy (56). Hun startet på livsstilsprogram-
met EasyLife ved In Shape i Olsvik med å gå ned 9 av de 23 kiloene hun har som mål, 
etter bare 2 måneder av det ett år lange EasyLife-kurset. Les mer om den fornøyde 
ordføreren, her sammen med innehaveren av In Shape, Frode Monsen (til v) 
og EasyLife-instruktør, Vivian Veum (til h), på side 4-5. Les også om Geirmund 
Håkonshellen (54) fra Håkonshella, som nå har gått ned 35 kilo, på side 6-7. 

Etter at hun har gått ned 9 av 23 kilo med EasyLife

Mer overskudd og mer 
krefter for ordføreren
i Fjell kommune 
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Jeg trengte 
rett og slett 
hjelp til å 
legge om 
livsstilen.

“Overlege
gikk ned
95 kilo
– anbefaler EasyLife!

Broom-Benny gikk ned
9 kilo i 2013 og holder vekten

HEGE DALSVEEN, LIER
170 kilo i august 2013

÷ 95 kilo februar 2015 
Holder fortsatt vekten!

Hege Dalsveen (45)
l Sivilstand: Kjæreste,
 en datter.
l Bosted: Lier.
l Yrke: Overlege ved
 Blakstad sykehus.

fakta

Benny Christensen (52)
l Bosted: Vollen, Asker.
l Yrke: Journalist
 i bilredaksjonen til TV2.

fakta

– Selv om jeg er psykiater og jobber med å hjelpe pasienter hver dag, 
oppdaget jeg at det er noe annet å hjelpe seg selv enn å hjelpe andre. 
Jeg hadde ikke klart det jeg har klart nå, uten EasyLife, påstår overle-
gen ved Blakstad, Hege Dalsveen.
– Jeg har vært overvektig helt siden barndommen, men det var først 
da jeg begynte på EasyLife, med en instruktør som følger meg opp 
hele tiden, at jeg virkelig begynte å få resultater.
– Her får du alltid hjelp, samholdet i gruppene er utrolig og treningene 
er tilpasset ditt eget nivå.

– EasyLife handler ikke bare om slanking, men om kosthold,
aktivitet, veiledning og støtte. 
– EasyLife sentrene tilbyr så utrolig mye mer enn bare pulver og slanking.
Her har man muligheten til å gjøre mye annet som fjellturer, medlems-
kvelder og lærerike treningsturer til Foca i Tyrkia hvor vi trener
og lærer mer om mat i en nydelig atmosfære.
– Jeg gikk ned mange kilo på Grete Roede kurs for en del år siden. Men etter
 at jeg avsluttet kurset, hadde jeg problemer med å holde vekten. Jeg forsto at
noen litt mer omfattende enn et 8 ukers kurs måtte til og tok kontakt med Thomas.
Dette ble starten på en varig endring som har gitt Benny et nytt syn på livet og hva som er viktig.

EasyLife er mer enn 
bare trening, her er
vi en familie som 
støtter hverandre...

“

– Vi anbefaler
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Vil 
hjelpe 
flere
menn
ned i vekt 

Vivian Veum (48)
l Stilling: EasyLife instruktør 
 ved In Shape trenings-
 senter i Olsvik. 
l Utdannelse: Mastergrad
 i human ernæring ved 
 universitetet i Bergen.
 Holder nå på avslutte
 sin doktorgrad om fedme 
 og ernæring. 

fakta – Mange som blir med i EasyLife 
programmet her hos meg på In 
Shape treningssenter blir overras-
ket over at de ikke trenger å sulte 
seg for å gå ned i vekt, sier Vivian 
Veum, som er utdannet master i er-
næring og som har spesialisert seg 
på vektreduksjon, livsstilsykdom-
mer og hvordan legge om livsstilen 
med riktig mat og trening.

– Menn trenger ofte lang tid før de bestem-
mer seg og er mer fakta orientert enn kvinner. 
De trenger gjerne forklaringer på alt før de tar 
avgjørelsen om å starte opp. Men når de først 
bestemmer seg og følger programmet vårt, får 
de ofte veldige gode resultater og går gjerne 
raskere ned i vekt enn kvinner, men det spiller 
også en stor rolle hvor mange ganger de har 
slanket seg tidligere, sier Vivian, som har lang 
erfaring med livsstilssykdommer og som har 
et gjennomført et studium i på overvektige 
menn med store maver som en del av sitt dok-
torgradsarbeid. Studien er et samarbeid mel-
lom Hormonlaboratoriet og hjerte avdelingen 
ved Haukeland Universitets sykehus. 
Undersøkelsen ble publisert i 2016 og 
konkluderte med at menn gikk mye ned i vekt, 
samtidig som blodtrykket deres falt, når de 
spiste naturlig mat uten tilskudd av raffinerte 
karbohydrater. 

Støtter opp om EasyLife
– Denne undersøkelsen støtter opp om den 
erfaringen vi gjør gjennom EasyLife program-
met. Det er nemlig ikke slik at du trenger å 
sulte deg for å gå ned i vekt, slik mange tror. 
Nei, mange blir faktisk overrasket over at de 
spiser mer enn de gjorde tidligere, samtidig 
som de går ned i vekt og mavene forsvinner, 
sier Vivian. 
Hun opplever også at mange av de som start-
er opp med EasyLife har veldig mye kunnskap 
om kosthold og ernæring fra før av. 
– De har ofte kunnskapen. Men de trenger 
hjelp til å sette kunnskapen ut i praksis. Derfor 
liker de å være med i en gruppe sammen med 
andre som har de samme utfordringene. Da 
støtter og hjelper de hverandre også. 
– Samtidig trenger de hjelp til å komme i gang 
med trening. For mange av våre EasyLife delt-
agere har nesten ikke trent i det hele tatt før 
de kommer hit. Mange av dem blir også over-
rasket over hvordan det er å trene her på In 
Shape. På forhånd har de nemlig ofte en for-
estilling om at det var helt annerledes her enn 
de trodde. Da blir de positivt overrasket, sier 
Vivian, som starter opp med sin 7 EasyLife 
gruppe nå i januar, etter at hun begynte som 
EasyLife instruktør på In Shape i Olsvik i januar 
2016. 

Vivian Veum demonstrer for oss hvordan Kroppsanalysen fungerer på In Shape. 
Alle EasyLife deltagerne blir testet i forhold vekt, fett mengde og muskulatur og 
ikke minst det farlige fettet rundt de indre organer. Skjemaet gir en bra indika-
sjon på helse situasjonen både før og underveis i EasyLife programmet. 



www.facebook.com/easylifevest4 www.easylifevest.no 5

– Jeg har allerede blitt sterkere i kroppen og fått mer energi. Så nå er det bare å stå på videre, for jeg skal fortsatt ned 14 kilo,
sier ordføreren i Fjell kommune, Marianne Sandahl Bjorøy, her i gang med å trene magemusklene.

– Jeg måtte ta grep etter at 
jeg gikk opp mellom 10 og 
15 kilo siden jeg ble ordfører 
i Fjell kommune i 2015. Så 
nå møter dere en lettere og 
sterkere ordfører med mer 
overskudd, fastslår Marianne 
Sandahl Bjorøy (56), som har 
startet med å gå ned 9 av de 
23 kiloene hun har som mål, 
etter de første 2 månedene av 
det ett år lange livsstilskurset 
EasyLife ved In Shape i Olsvik. 

Ordføreren er dermed godt i gang med 
å nå målet sitt om å gå ned 23 kilo, fra 
87 som hun veide da hun startet på 
EasyLife-kurset på In Shape i begyn-
nelsen av september 2018, til 64 kilo 
før kurset avsluttes i september 2019. 
– Men jeg merker allerede store for-
andringer etter å ha gått ned disse 9 
første kiloene. Så jeg er veldig fornøyd 
med meg selv. Har allerede mye bedre 
pust og mer overskudd, slik at jeg 
orker å stå på lengre i hverdagen for 
Fjell Kommune, sier den fornøyde ord-
føreren, som er spesielt godt tilfreds 
med testene de har gjort på In Shape. 
– De viser jo at hun har gått ned mer i 
fett enn hun har gått ned i antall kilo. 
For hun har tatt av 10 kilo i fett og gått 

opp 1 kilo i muskelmasse, konstaterer 
den erfarne og velutdannede EasyLife-
instruktøren på In Shape, Vivian Veum. 

Uregelmessige måltider
Selv om hun nesten alltid har hatt noen 
kilo for mye å dra på, som hun selv sier, 
var det først etter at hun ble ordfører 
at kiloene virkelig begynte å bale på 
seg. 
– Det ble veldig lange dager, mye 
stress og liten tid til mat. Jeg glemte 
rett og slett og spise, og da jeg kom 
hjem sent på kveld, både sliten og 
sulten, ble det ofte til at jeg spiste alt 
jeg kom over, før jeg stupte i seng. Det 
måtte jo gå galt. 
– Det ble heller ingen tid til trening, og 
kiloene kom på. Når vi spiste i løpet av 
dagen, ble det også gjerne smørbrød 
med alt for mye godt smør på skivene. 

Nytt kosthold
Da vi treffer ordføreren på In Shape 
treningssenter i Olsvik 2 måneder 
etter at hun startet på EasyLife-kurset, 
er kostholdet hennes snudd helt i for-
hold til tidligere. Nå har det gått fra 1-2 
måltider om dagen til 4-5, og hun spi-
ser helt annen mat enn tidligere. 
– Jeg har lært mye om hva jeg ikke 
bør spise for mye av og hva jeg bør 
prioritere. Jeg har også lært å sette 
sammen måltidene riktig og hvor mye 
jeg må spise til hvert måltid. Og ikke 

minst har jeg lært hvor mange måltider 
jeg bør spise hver dag, sier ordføreren, 
som likevel innrømmer at det kan være 
en utfordring å få spist nok i perioden 
mellom 7 og 12 om morgenen. 
– Da skjer det veldig mye i jobben min 
og det er ikke bare å ta fram maten 
midt i et møte heller. 
Viktigst er det likevel at hun har fått ny 
kunnskap og blitt bevisstgjort på hva 
hun putter i seg. Hun har innsett at det 
er maten som er viktigst når hun skal 
ned i vekt. 

Økt med 200 %
Det betyr ikke at også trening betyr 
mye, og her har Marianne, etter eget 
utsagn økt med 200 % i løpet av de 
2 månedene hun har vært i EasyLife- 
gruppen til Vivian Veum. 
– Det er et enkelt regnestykke. Før 
trent jeg 0 ganger i uka. Nå trener 2 
ganger i uka her på In Shape. Og det 
hjelper. Jeg har allerede fått bedre 
pust, merker at jeg blir sterkere i 
kroppen og kjenner meg mye bedre 
enn tidligere. Overskuddet er et helt 
annet enn det var, noe som blir vik-
tig i året som kommer, sier ordføre-
ren. Hun stiller som førstekandidat for 
Arbeiderpartiet for å bli den første 
ordføreren i den nye storkommunen 
med navnet Øygarden kommune, etter 
at Fjell, Sund og Øygarden kommuner 
nå skal slås sammen.

Ordføreren
i Fjell klar
til valgkamp 

– Jeg forsøker å komme hit til In Shape for å trene to ganger i uka. Det er jeg godt 
fornøyd med, fordi det er en økning på 200 % i forhold til det jeg har trent tidligere, 
sier Marianne Sandahl Bjorøy (til v), her i gang med kettlebelltrening sammen med sin 
EasyLife-instruktør, Vivian Veum. 

Marianne Sandahl (56)
l Bosted: Bjorøy.
l Sivilstand: Gift,
 2 barn, 2 barnebarn
 (4 måneder og 2 år).
l Yrke: Ordfører
 i Fjell kommune.

fakta

Mer pust og mer overskudd for ordføreren 
i Fjell kommune, Marianne Sandahl Bjorøy, 
her på en av de nye tredemøllene på In 
Shape treningssenter i Olsvik. 

Lettere
og i bedre 

form



www.facebook.com/easylifevest6 www.easylifevest.no 7

– Fantastisk! Jeg har klart det. 
Nå viser vekta 109 kilo og jeg 
har gått ned fra 144 til 109 kilo, 
jubler Geirmund Håkonshellen 
(54) fra Håkonshella i Bergen, 
som også viser at han har greid 
å legge om livsstilen både i for-
hold til mat og trening. 

I det forrige nummeret av EasyLife-
magasinet kunne vi fortelle at 54- årin-
gen hadde gått ned 25 kilo, fra 144 til 
119. Han hadde fortsatt ytterligere 10 
kilo å gå ned før målet om å veie under 
110 kilo var nådd. Nå har vi gleden av 
å kunne fortelle at han har oppnådd 
det han ville, og at han også har klart 
å stabilisere vekten på under 110 kilo. 
– Det er jo så mange som forteller deg 
at du vil gå opp igjen, for det gjør jo 
alle. Men den myten er jeg i ferd med 
å motbevise, nå som jeg også har klart 
å legge om livsstilen både i forhold til 
trening og det jeg spiser, forteller den 
188 centimeter høyreiste og flotte 
karen fra Håkonshella, som startet på 
EasyLife-kurs på In Shape trenings-
senter i Olsvik i september 2017, ett år 
og to måneder før vi pratet med ham 
på nytt i Olsvik midt i november 2018. 
Han begynte sammen med sin kone, 
Synnøve Håkonshellen (50), som 
hadde gått ned 14 kilo da vi møtte 
paret første gang i mars 2018. Nå 
viser det seg at også hun har fortsatt 
å gå ned etter den gang, til sammen 
20 kilo, da EasyLife- året ble avsluttet. 

Fint å være sammen
– Det fungerer veldig bra at vi er to 
som har gått på EasyLife sammen. 
For det betyr at vi spiser den sammen 
maten, slik vi har lært på EasyLife-
kurset, og at vi også kommer hit og 
trener sammen, sier Geirmund, som 
kan fortelle at de helt har lagt om kost-
holdet sitt i forhold til før ble medlem-
mer på  In Shape. 
– Vi har lært så mye om mat, hva vi 
skal spise og ikke spise for mye av. 
Vi vet hvordan vi skal sette sammen 
måltidene, hvor mye vi skal spise til 
hvert måltid og hvor ofte vi skal spise. 
Dette er en helt ny tilværelse for oss. 
Det er før og etter EasyLife. Helt ny 
er også tilværelsen i forhold til fysisk 

trening. For fra ikke å trene i det hele 
tatt, har 54-åringen trent regelmes-
sig 3 ganger i uka på In Shape siden 
EasyLife-oppstarten september 2017. 
– Jeg går og løper på tredemøllen 
først. Deretter trener jeg styrketre-

ning. I tillegg sykler jeg og går mye 
utendørs. For jeg har jo fått så mye 
overskudd og har kommet i så mye 
bedre form. 

Fantastisk helsetest
Dette bekreftes også av de målingene 
som EasyLife-instruktør, Vivian Veum, 
gjennomfører. For de har gått fra «kri-
tisk dårlig» til «veldig bra» i løpet av 
det året Geirmund har vært med på 
EasyLife-kurset. 
– Da han startet sprengte han nesten 
skalaen i negativ retning. Nå viser den 
samme testen at han ligger langt over 
gjennomsnittet i positiv retning. 
– Han har gått fra en score på 55 
(veldig dårlig) til 95 (veldig bra), mens 
målinger som viser det såkalte vicera-
le fettet, det farlige fettet rundt midjen 
og de indre organer som vi ikke ser, 
har falt fra 247  til 70, sier Vivian. Til 
orientering er 250 det dårligste du kan 
ha på denne skalaen, mens under 100 
er veldig bra. 
 
Stortrives på In Shape
Da de begynte på EasyLife-kurs i sep-
tember 2017, var både Geirmund og 
kona hans veldig negative til å trene 
på et treningssenter. Ja, hun hadde 
nærmest «allergi» mot treningssentre. 
I dag derimot, da vi treffer Geirmund 
ett år og 2 måneder senere, er oppfat-
ningen en helt annen. 
– Vi stortrives på In Shape begge to. 
Dette er helt annerledes enn vi trodde 
på forhånd, fordi her trener mennes-
ker i alle kategorier, både unge og 
gamle, utrente, slik vi var, og godt 
trente. Vi kan også kle oss akkurat 
som vi vil, uten at noen ser ned på oss. 
– Nå gleder vi oss til hver eneste tre-
ningsøkt, sier Geirmund, og trekker 
fram hvor fint det er at lokalene er så 
store og luftige, og at det er så mange 
treningsapparater å velge mellom. 
– Det er jo aldri tilløp til kø på appara-
tene her og vi kan trene både i 1. eta-
sje og 2. etasje. Helt suverent, avslut-
ter 54-åringen, som har følgende å 
melde om fremtiden: 
– Nå skal jeg først og fremst stabili-
sere vekten på rundt 110 kilo. Så skal 
jeg se om jeg ikke kan rette målet mot 
100 kilos streken.

Geirmund
Håkonshellen (54)
l	 Sivilstand: Gift,
 3 barn, 3 barnebarn.
l	 Bosted: Håkonshella 
  Bergen.
l	 Yrke: Produksjons-
 medarbeider hos
 Eikner Naturstein.

fakta

Det har gått 
fra kritisk 
dårlig til 
bedre enn 
normalt

“

Geirmund ned 35 kilo      på In Shape

– Da jeg kom hit før-
ste gang for ett år og 
2 måneder siden, var 
jeg veldig negativ til 
treningssentre. Men 
nå stortrives jeg og 
gleder meg til hver 
gang jeg skal hit til In 
Shape, sier Geirmund 
Håkonshellen, her i 
gang med styrketre-
ning, sammen med 
EasyLife-instruktøren, 
Vivian Veum.

... og har 
nådd
målet
sitt!

– Nå skal jeg vise at jeg kan klare å holde 
vekten under 110 kilo, som var målet mitt. 
Så får vi se om jeg kan bevege meg mot 
100-tallet, sier Geirmund Håkonshellen, 
her mens EasyLife-instruktør,Vivian Veum 
(til h) og innehaver av In Shape, Frode 
Monsen, forsøker å vise ham hvordan 
slyngetreningen fungerer. 

– Det hjelper å få av seg 35 kilo. Så 
kan jeg til og med løpe, sier Geirmund 
Håkonshellen, her i fint driv på en av de 
nye tredemøllene til innehaver, Frode 
Monsen (til v), på In Shape. 
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– Takket være EasyLife-
programmet ved In Shape i Olsvik 
og de fantastiske instruktørene 
Vivian Veum og Frode Monsen har 
jeg fått et helt nytt liv og funnet en 
treningsglede jeg ikke har kjent 
på siden ungdommen. 

Kommandør-kaptein Arne Falch Vik (56)  
ved Haakonsvern er glad for at han ikke 
hørte på alle som prøvde å fortelle at 
han ikke burde starte med EasyLife- 
programmet. 
– Jeg fikk høre at jeg ikke kom til å klare 
det. Men dette har gått over alle for-
ventninger. Det har ikke vært vanskelig 
i det hele tatt, og jeg bare fortsetter å 
gå ned i vekt. Så nå er målet å komme 
ned i 98 kilo, det samme som jeg veide 
da jeg gikk Befalsskolen for 37 år siden, 
forteller offiseren, som hadde gått ned 
22 kilo, fra 128 til 106 kilo etter fire 
måneder av EasyLife-programmet ved 
In Shape. 

Det er fortsatt åtte måneder igjen av 
det ett år lange livsstilsprogrammet og 
trebarnsfaren fra Hjelteryggen på Sotra 
synes det har gått veldig fint så langt. 
– Hele livsstilen min er jo snudd opp-ned 
i løpet av disse fire månedene. Jeg spi-
ser helt annerledes enn tidligere, og jeg 
har ikke minst funnet tilbake til trenings-
gleden fra ungdommen. 

Kjempehøyt blodtrykk
Den kommandørkapteinen som vi tref-
fer på In Shape i mai er en helt annen 
mann enn den karen som tok kontakt 
med Frode Monsen etter sommerferien 
i fjor. 
– Jeg visste ikke at det sto så ille til før 
jeg så bilder av meg selv på cruiseferien 
familien var på i fjor sommer. Da forsto 
jeg at jeg måtte gjøre noe, og det var 
etter dette at jeg kom i kontakt med 
det treningssentret som tilbyr EasyLife 
i Bergen, nemlig In Shape i Olsvik. Kona 
traff naboen nede ved postkassene og 
lurte på hva som hadde skjedd med 

Arne Falch Vik (56)
l	 Sivilstand: Gift, tre   
 døtre, fire barnebarn.
l	 Bosted: Hjelteryggen  
 på Sotra.
l	 Yrke: Kommandør- 
 kaptein på
 Haakonsvern.

fakta

5000 meter 
hadde jeg ikke 
løpt siden 1980.
“Kommandør-kaptein Arne Falch 

Vik har begynt å løpe, noe han 
ikke hadde gjort siden han gikk 
på befalsskolen i 1980. Her på 
tredemøllen på In Shape,
fulgt av  Frode Monsen. 

Kona
kjempefornøyd
– Kona er veldig fornøyd 
med at hun har fått en 
mann med bedre helse. 
Kollegaer og venner føl-
ger også godt med på 
det som skjer med meg. 
Jeg får mange oppmunt-
ringer til å stå på videre, 
sier Arne Falch Vik. 

Bilder
hver søndag
Hver søndag gjennom de 
første ukene av EasyLife 
programmet tok kona til 
Arne bilder av ekteman-
nen, for å dokumentere 
fremgangen han hadde. 
– Da gikk jeg jo ned så 
mye hver eneste uke at 
vi kunne se det på bilder. 
En fin måte å hente opp-
muntring på, om du tar 
bilder i samme positur 
hver gang. 

To størrelser
i uniform
Arne Falch Vik har alle-
rede vært nødt til å bytte 
ut uniformen sin en 
gang i løpet av de første 
månedene av EasyLife 
programmet. Spørsmålet 
er når han må bytte den 
ut igjen. Livvidden min 
har gått ned fra 122 til 
105, mens fettprosenten 
har falt fra 33 til 23%.

Klokken 05.20 tre ganger i uka 
sjekker kommandør-kapteinen 
ved Haakonsvern, Arne Falch 
Vik, inn ved In Shape trenings-
senter i Olsvik. I døren venter 
EasyLife-instruktør og daglig 
leder, Frode Monsen. 

– Slik så jeg ut i fjor sommer,
før jeg kom i kontakt med Frode 
Monsen på In Shape, 
sier Arne Falch Vik. 

henne. Svaret var EasyLife. 
Men før han rakk å starte opp hos Frode i 
Olsvik, fikk han sjokk  nummer to da han var 
inne til legesjekk hos fastlegen sin på Sotra 
i september. 
– Blodtrykket mitt viste 190 over 120, og 
legen min sykemeldte meg på timen. Det 
var faretruende høyt og jeg lå også an til å 
få diabetes. 

Normalt blodtrykk
4 måneder senere er faren over. Blodtrykket 
til kommandør-kapteinen viser nå normalt, 
mens kroppsvekten hans er på vei mot 100 
tallet. Legen har også for lengst friskmeldt 
ham. 
– Det mest fantastiske er likevel at jeg tre-
ner seks ganger i uka, og at jeg gleder 
meg til hver eneste treningsøkt. Nå veksler 
jeg mellom å trene styrke her på In Shape 
med kondisjonstrening utendørs, forteller 
56-åringen, som også setter seg stadig nye 
mål i forhold til treningen. 
– For eksempel hadde jeg satt meg som mål 
å løpe fem kilometer i Straumeløpet. Det 

klarte jeg fint og det var første gang jeg løp 
5000 meter siden aspirant-skolen i 1980. Så 
nå er mitt neste mål å løpe fem kilometer i 
Loddefjord løpet, mens jeg året etter skal 
løpe 10 kilometeren. Slike mål er god hjelp 
for motivasjonen. 
– Det er jo også fantastisk at jeg kan løpe 
igjen. For tidligere fikk jeg vondt i knærne 
hver gang jeg prøvde å løpe. De smertene 
er helt borte nå, etter at jeg har gått ned alle 
disse kiloene. 

Liker å lage mat
Kommandør-kapteinen forteller også at han 
alltid har likt å lage mat. Den maten han lager 
i dag er imidlertid litt annerledes enn den han 
lagde før han ble med i EasyLifeprogrammet. 
– Jeg har lært mye jeg ikke visste om, og jeg 
har blitt bevisstgjort på ting jeg ikke tenkte 
på før. Så nå bruker jeg den nye kunnskapen 
jeg har fått av EasyLife-instruktøren min 
her ved In Shape, Vivian Veum, til å lage et 
sunnere kosthold som er i tråd med det jeg 
lærer i EasyLife-programmet.

Nå trener Kommandør-
kapteinen fra Sotra
6 ganger i uka
uansett om det
snør, regner
eller blåser!

– Det mest fantastiske ved EasyLife-programmet er treningsgleden jeg opplever. Jeg trener 6 gan-
ger i uka og gleder meg til hver eneste treningsøkt, sier kommandør-kapteinen fra Hjelteryggen, 
Arne Falch Vik, her  i romaskinen ved In Shape i Olsvik, mens innehaver, Frode Monsen, følger med. 

FØR
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– Jeg følger bare det treningsopplegget jeg har fått her på Modus. Det gjør at jeg både er blitt sterkere og fått bedre kondisjon,
sier Raymond Dokmo, her i gang med knebøy, sammen med sin instruktør, Trond Chitussi. 

- Jeg ønsket meg noe varig, noe 
som gjør at jeg ikke går opp i vekt 
igjen og som også hjelper meg å 
holde formen. Derfor er jeg glad 
for at jeg ble med på EasyLife-
kurset  her på Modus i Bodø, sier 
Raymond Dokmo (41), medisinsk 
faglig rådgiver i Helse Nord RHF, 
som har gått ned 24 kilo i løpet 
av de åtte første ukene med 
EasyLife. 

Han forteller at han tenkte på å gjøre 
noe i forhold til både vekta og helsen 
sin i flere år. 
– Jeg har vært altfor glad i mat. 
Dessuten har vi helseproblemer i fami-
lien i forhold til hjerte og karsykdom-
mer. Selv hadde jeg også fått høyt 
blodtrykk og litt høyt kolesterolnivå. 
Derfor ville jeg være føre var, mens 
det enda var tid til å gjøre noe. 
– Jeg følte meg både slapp og uopp-
lagt i lang tid, og kona klaget over at 
jeg snorket om natten. Det siste er 
som kjent også et faresignal om at 
vekta kan være for høy, sier den tid-
ligere fastlegen og lederen for lege-
vakta i Bodø. 

Han hadde hørt mye positivt om 
EasyLife-programmet og Modus. 
Blant annet har han en kompis som 
hadde gått på EasyLife-kurs. 

Veide 127 kilo
Da han startet opp i en av EasyLife-
gruppene hos Trond Chitussi veide 
han 127 kilo og har som mål å gå ned 
til 90 kilo i løpet av det året EasyLife-
kurset varer. Han vil med andre ord 
ned 37 kilo. Da vi treffer ham etter 
to måneder med EasyLife på Modus, 
viser vekten at han allerede har gått 
ned 24 kilo og veier 103. 
– Det er fantastisk bra og det har ikke 
vært spesielt vanskelig heller. Jeg 
har bare fulgt det jeg har lært gjen-
nom EasyLife-leksjonene til punkt og 
prikke. Så jeg er på god vei til å nå 
målet mitt, som er å få bort maven og 
komme i god form, sier Raymond, og 
legger til at både blodtrykk og koleste-
rol allerede er innenfor normalverdier 
etter bare åtte uker med EasyLife. 

Nytt kosthold
Så forteller han da også at han har lært 
veldig mye både om mat og trening i 
løpet av de to månedene på Modus.

– Jeg har lært å spise ofte og lite til 
hvert måltid, hvordan jeg skal sette 
sammen måltidene og hva jeg skal 
spise og hva jeg bør holde meg unngå. 
Blant annet har jeg begynt å lage all 
maten fra bunnen av med gode råva-
rer. Nå er det helt slutt på ferdigmat. 
Treningshverdagen hans har også blitt 
helt annerledes i forhold til hva den var 
tidligere. Nå følger han et opplegg han 
har fått av Trond og trener styrke og 
kondisjon tre-fire ganger i uken. 
– Jeg har fått slynge- og matteøvel-
ser, jeg trener med vekter, og jeg har 
begynt å trene kondisjon på tredemøl-
len og romaskinen. Så har da også 
formen min blitt mye, mye bedre enn 
den har vært på mange år. 

På jakt
Det merker han ikke minst når han er 
på jakt sammen med kameratene sine. 
For Raymond er glad i småviltjakt og 
nå kan han gå mye lenger før han blir 
sliten. 
– Jeg blir nesten aldri sliten mer. Jeg 
kan jo bare gå og gå. Dessuten har 
jeg konsekvent begynt å gå trapper 
overalt hvor jeg er. Da merker jeg at 
jeg verken blir andpusten eller svett 
lenger.

Lege fra Bodø 
får hjelp til
å legge om 
livsstilen
med EasyLIfe

Arne Eilertsen (bildet) har jobbet åtte år 
fulltid som Personlig Trener i treningsbran-
sjen. Først i tre år i SatsElixia, før han star-
tet et nytt, privat treningssenter ved navn 
Bergen PT-Senter for fem år siden. I dag 
har Bergen PT-Senter 41 Personlige Tre-
nere, en fysioterapeut og tre ernærings-
veiledere fordelt på fem sentre. Arne er en 
travel mann, for han studerer også medisin 
for å bli lege.
Med kunnskap han har gjennom legestudi-
ene, samt erfaring som Personlig Trener, 
anbefaler han EasyLife på det sterkeste. 
– Et uttalt mål, og en fast avtale mellom 
kunde og instruktør over lang tid, er nøk-
kelen til suksess. 
EasyLife er det eneste konseptet som går 
over ett år, og den tiden trenger man hvis 
resultatet skal bli varig. For det er vel det 

man ønsker? Det finnes mange konsepter; 
noen der man drikker og spiser diverse 
produkter, noen kurs varer i åtte uker, 
noen i 16 uker – MEN, det er for kort tid. På 
EasyLife-kurs lærer en om mat og trening 
- hvordan - hvorfor – samt mye om mental 
trening. Ofte har man brukt mange år på å 
komme dit en er, og tenker at en innskjer-
ping må til. Hvorfor er det fortsatt noen 
som tror at det ordner man på 16 uker? 
Selvfølgelig fordi vi ønsker at det er slik, 
men den drømmen ødelegges – og vi en-
der opp som Jo-Jo slankere. Instruktørene 
til EasyLife er dyktige, og det er det eneste 
konseptet i Norge som kan dokumentere 
resultatet medisinsk, noe Arne setter pris 
på, som snart selv er lege.

Arne fra Bergen PT 
anbefaler EasyLife



Det gir rask effekt, er positivt for helse,
kropp og hode. Det er konklusjonen etter
at EasyLife-deltakere ble fulgt gjennom
et helt kursår – og seks måneder etterpå.

Forskningsrapporten ble utført på Grande rehabiliterings-
senter i Hedmark, i samarbeid med Østlandsforskning. 
Den foregikk over tre år, det var altså forskjellige start-
tidspunkter på deltakerne. 
Følgende ble målt, testet eller besvart ved oppstart,
etter tre, seks, ni, 12 og 18 måneder. 

	 l BMI 
	 l Fettprosent 
	 l Muskelmasse 
	 l Midjemål (vi målte lår, midje og overarm) 
	 l Blodtrykk 
	 l Blodprøver 
	 l Kondisjon 
	 l Spørreskjema om selvopplevd livskvalitet

÷ 12 kilo
Mange kilo og mange centimeter forsvant i løpet av kur-
set. I snitt gikk man ned 12 kilo og 13,5 centimeter rundt 
livet. Muskelmassen ble bevart. Fettprosenten sank med 
seks prosent, BMI ble også redusert. I tillegg løp/gikk 
man fortere, fikk økt arbeidskapasitet, bedre selvbilde og 
mange fikk redusert risiko for utvikling av hjerte-/karsyk-
dom og nyresykdom.

Legen om resultatet
– Foruten de som fikk redusert risiko for utvikling av 
hjerte-/karsykdom og nyresykdom, så jeg at de som var 
i risikosonene for å utvikle diabetes, samt de som hadde 
livsstilsrelatert diabetes, hadde et pent fall i langtids-
blodsukkeret. Det igjen gir en reduksjon i risiko for utvik-
ling av hjerte-/karsykdom, nyresykdom. 
– Videre vil jeg påpeke at de deltagerne med et meta-
bolsk syndrom hadde en positiv effekt av denne formen 
for livs-stilsendring.

– Den mest gledelige meldingen ved studiet,
er i mine øyne at deltagerne syns de jevnt 
over hard et bedre enn før, sier lege Hanne 
Skaalerud, medisinsk ansvarlig lege.

– fordi
det virker!

Forskning:

Thomas Evensen-Gusdal er fagansvarlig i EasyLife Norge
og har selv gått ned 72 kilo. 


