
Varig
vekt-
reduksjon
og livsstils-
endring!

Mona Storemark (50) fra Olsvik (til h) og Veronica 
Andersen (47) fra Brøndalsåsen ønsket seg et livss-
tilsprogram som varte lenge, hjalp dem til å legge om 
kostholdet og begynne å trene regelmessig. Etter 2 
måneder med EasyLife er de på god vei til å nå sine 
mål. Les mer om de to på side 8-9. Her sammen med 
sine EasyLife-instruktør, Marita Trones (midten).

4000 47 60  resepsjon@in-shape.no
Hallheimslien 10  •  5184 Olsvik
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Nye kurs starter nå!  Ring 4000 47 60 å sikre deg plass!

– Dette går vel-
dig greit. Jeg 
har allerede tatt 
av 12 kilo etter 
2 måneder. Jeg 
skal klare å gå ned 
30 kilo i løpet av 
det året EasyLife-
programmet 
varer, sier Linda 
Stenseide (42) fra 
Kleppestø.

Les mer om 
Linda side 4og 
5. Her sammen 
med mannen sin, 
Trond (48) og 
yngstebarnet 
Mads (5), på In 
Shape trenings-
senter i Olsvik. 

Mona og Veronica ned
9 og 16 kilo på 2 måneder

Eneste
EasyLife 
senter i 
Hordaland

Åtte-
barns-
mamma
vil ned 30 kilo 
med EasyLife



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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– Jeg har fått et helt nytt og lettere liv. EasyLife ga 
meg i tillegg bedre selvtillit, forteller Lise Kathrine 
Sternfoss, som ikke angrer et sekund på at hun 
startet på EasyLife.  

Du har kanskje fulgt bloggen om Lise på vår hjemmeside 
http://easylife.no/lises-blogg.
Lise Kathrine Sternfoss startet på EasyLife i 2014. Hun 
gikk ned 34 kilo, fikk bedre verdier i forhold til å unngå 
livsstilsykdommer, mer selvtillit og et lettere liv. 

Hva gjorde utslaget for at du ønsket en livsstilsendring?
Jeg ønsket å føle meg mer vel. I tillegg jobber jeg i helse-
vesenet, og ser mye som jeg ikke kan tenke meg å opp-
leve selv av f.eks livsstilssykdommer. Så jeg tenkte
– Nei nå orker jeg ikke mer. Jeg er 50 år og livsstilssyk-
dommer kan fort komme. 
- For meg var det veldig viktig at EasyLife-kurset varte i ett 
år. Da fikk jeg tid til å innarbeide gode rutiner. I tillegg var 
det godt å være i en gruppe hvor vi støttet og oppmuntret 
hverandre.
Jeg stoppet på den vekten jeg selv var fornøyd med, og 
der jobber jeg for å være gjennom å tenke bevisst på hva 
jeg putter i meg av mat, spise jevnlig og ikke minst priori-
tere å trene jevnlig. 

Hva gjør du for å vedlikeholde din nye livsstil? 
Kostholdet har generelt blitt bedre. Hele familien spiser 
det samme og vi spiser mye kylling og fisk. Jeg tenker 
over mengden jeg har på tallerkenen. 
– Jeg er mye mer bevisst og jeg har fått mye kunnskap 
gjennom EasyLife-kurset. EasyLife-boken ligger fremdeles 
framme på kjøkkenbenken og jeg ser i den innimellom. 
– På EasyLife-kurset lærte vi om tallerkenmodellen, og den 
er lett å forholde seg til i hverdagen. Så mye enklere enn å 

veie mat eller telle kalorier. 
Etter ferier og helligdager er jeg bevisst på at jeg må hente 
meg inn igjen, slik at jeg går tilbake til de gode rutinene jeg 
har fått. 

Hvilke fordeler ser du i din hverdag?
Jeg har fortsatt å trene jevnlig på senteret for å klare å 
holde kontroll på meg selv. Der er det instruktører som ser 
meg og kjenner meg. På den måten presser jeg meg selv 
til å holde meg der jeg ønsker å være.
– Jeg trener 2-3 ganger i uka på senteret. I tillegg går min 
mann og jeg ca 1,2 mil nesten hver søndag – uansett vær. 
Hverdagen har blitt lettere, noe som gjør at jeg føler meg 
mere vel. Jeg har bedre humør og ikke minst har jeg fått 
en bedre selvfølelse. Jeg føler meg generelt tryggere i 
hverdagen. Jeg er mer bevist og jeg har fått en enklere og 
bedre hverdag.
Jeg har alltid vært aktiv, men nå er ting lettere og jeg orker 
mer. Jeg føler meg bedre, og jeg føler meg mere vel i min 
egen tilværelse. 
Jeg er så glad for at jeg gikk på EasyLife! Jeg har nå kom-
met inn i gode måltids- og treningsvaner. Ja, jeg har fun-
net treningsgleden. Jeg kjenner faktisk at jeg blir rastløs 
hvis jeg ikke får trent. Så det er ingen tvil om at dette har 
vært positivt for meg, avslutter Lise. 

l  Tenk mengde og tallerkenmodell
l  Vær bevisst!
l  Fortsett å trene på ditt EasyLife-senter
l  Fortsett som før. Desto lengre du holder ut,
 jo bedre blir det. (Det tar  rundt 5 år før kroppen
 godtar den nye vekten)
l  Finn en rutine som passer for deg. 
l  Drikk nok vann.
l  Prioriter deg selv og lag gode vaner som du holder. 

Livet etter EasyLife

FØR ETTER

Jeg angrer ikke 
et sekund på 

at jeg gikk på 
EasyLife!
Lise Kathrine

Sternfoss

“
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Hele familien spiser maten 
mamma og pappa har lært
på EasyLife-kurs

Det er fantastisk bra å være to som går på EasyLife sammen. Hos oss står hele familien og alle åtte ungene bak oss, sier paret
fra Kleppestø, Linda og Trond Stenseide. Her i gang på In Shape, med den yngste av deres åtte unger, Mats (5) i forgrunnen. 
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– Alt er blitt bedre for hele 
familien etter at vi ble med 
i EasyLife-programmet her 
på In Shape treningssen-
ter i Olsvik, sier Linda (42) 
og Trond (48) Stenseide. 
Åttebarns-foreldre fra 
Kleppestø som hadde gått 
ned 12 og 9 kilo etter to 
måneder av det et år lange 
livsstilsprogrammet, da vi 
møtte paret i november. 

Med åtte barn mellom 5 og 19 år, 
som alle bor hjemme, skulle en ikke 
tro at det var mulig for Linda og 
Trond Stenseide å følge opplegget 
i EasyLife-programmet. Men det er 
mulig, bare motivasjonen er sterk nok 
bedyrer Linda.Hun var den som var 
pådriveren når de i september valgte 
å bli med i det et år lange livsstilspro-
grammet ved In Shape. 
– Jeg valgte å bli med først og fremst 
for å støtte Linda, og fordi vi tror at det 
er lettere når vi er to. Jeg trenger å gå 
ned noen kilo selv, selv om jeg nok ikke 
er like flink som kona, sier Trond. 
Det er likevel de to eldste døtrene, 
Maren (18) og May (19) som har hoved-
æren for at foreldrene ble med, da In 
Shape i Olsvik startet opp EasyLife-
grupper i september. 

Varer et år
De to døtrene jobber begge i barne-
passen på In Shape og kjente til at 
EasyLife-programmet fungerte. 
– Jeg hadde gått sakte men sikkert 
opp i vekt år for år. Denne gang ønsket 
jeg å prøve noe som varte lenge, og 
som kombinerte kosthold, trening og 
mental trening. Hadde nemlig prøvd 
flere kortvarige program tidligere, uten 
at det hjalp meg slik at vektnedgangen 
ble varig, forteller Linda. 
– Jeg har ikke dårlig tid, bare jeg ser at 
det fungerer og jeg går ned i vekt. Jeg 
veldig glad for at jeg startet her på In 
Shape. 

Vil ned 30 kilo
Da vi treffer ekteparet sammen med 
den yngste i barneflokken av åtte, 
Mats (5), på treningssentret i novem-
ber, er de godt i gang på veien mot å 
nå sine mål, både i forhold til kilo og 
livsstilsendring. 
– Jeg har allerede gått ned 12 kilo, uten 
at det har vært spesielt tøft. Ser også 
at jeg forsetter å gå ned, slik at jeg er 

sikker på at jeg skal nå målet med å gå 
ned 30 kilo, før EasyLife-programmet 
avsluttes i september 2017, sier Linda. 
– Jeg har gått ned 9 kilo og har som 
mål å gå ned et sted mellom 15 og 20 
kilo. Det skal jeg klare, om jeg bare føl-
ger med Linda, spiser maten hun lager 
etter EasyLife-oppskriften, og henger 
med og trener, tilføyer Trond. 

Sunn norsk mat
Vi var, som mange andre, nysgjerrig på 
hvordan det var mulig å spise maten 
som programmet legger opp til, samti-
dig som en skal sørge for at åtte barn 
mellom 5 og 19 også får det de vil ha. 
– Gjennom EasyLife-leksjonene vi er på 
hver uke, lærer vi å spise sunn, norsk 
mat. Den eneste forskjellen fra tidli-
gere er at vi er blitt mer bevisst på hva 
vi skal spise og ikke spise. Dessuten 
lærer vi å sette sammen måltidene slik 
at fordelingen av de ulike matvarene 
på tallerkenen blir annerledes enn før. 
Dette er bra for alle, og ungene klager 
ikke, sier ekteparet. 

Likevel er det ikke slik at ungene ikke 
lenger får kose seg med godterier i 
helger og ferier. For det gjør de hjem-
me hos familien Stenseide også. 
– Her må jeg skyte inn og si at jeg 
beundrer kona mi. For selv om ungene 
og jeg putter inn på litt snop, styrer hun 
helt unna selv, sier Trond. 
– Det er så enkelt at jeg ikke har lyst 
på snop lenger. Det frister rett og 
slett ikke. Noe har skjedd meg etter at 
jeg startet opp med EasyLife, tilføyer 
Linda. 

Styrketrening på In Shape
Linda har førsteprioritering av de to,i 
forhold til trening på In Shape. Det 
er nemlig ikke så lett for ekteparet 
å trene samtidig, når de har 8 unger 
hjemme. 
– Jeg følger den ukentlige gruppetre-
ningsøkten for EasyLife-deltagerne en 
dag i uka, mens jeg trener styrketre-
ning på egenhånd en annen dag i uka. 
I fremtiden vil jeg også prioritere mer 
styrketrening, sier Linda. 
Begge er veldig enig om at livet har tatt 
en annen kurs i løpet av disse to måne-
dene med EasyLife i Olsvik. Nå går ting 
lettere for begge, både hjemme og på 
jobb. 
– Vi har fått et helt annet overskudd. 
Humøret er også mye bedre. Ungene 
er veldig fornøyde og stolte over at 
vi har tatt tak i helsen og livsstilen 
vår, avslutter åttebarns-foreldrene fra 
Kleppestø.

Hjemme hos familien Stenseide på Kleppestø, med mor, Linda (nr 4 høyre side). Vidre 
ser vi på venstre side av bordet, sett forfra (alder i parentes): Maren (18), Marte (16), 
Magnus (9) og May (19). På høyre side, sett forfra, ser vi Matias (14), Marius (12) og 
Matea (7), mens vi ser yngstemann Mats (5) helt på enden til v for mamma.  

Linda (42) og
Trond Stenseide (48)
l Sivilstand: Gift, 8 barn
 mellom 5 og 19 år. 
l Bosted: Kleppestø
l Yrke: Hjelpepleier
 i Askøy Kommune (Linda)
 og ventilasjonsmontør (Trond).

fakta
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– Jeg fikk vel lettere sjokk da 
legen min sa at han måtte ta fra 
meg helsesertifikatet, og der-
med også jobben min i Statoil, 
om jeg ikke gjorde noe med vek-
ten min, forteller Rune Bakos (50) 
fra Åfoss, etter at han har gått 
ned 44 kilo ved hjelp av livss-
tilsprogrammet EasyLife ved 
MyLife i Skien.  

Men historien startet egentlig for snart 
5 år siden da tobarnsfaren fra Åfoss 
i Skien gikk til sykepleieren ute på 
Snorre A plattformen i Nordsjøen for å 
be om tabletter mot hodepine. 
– Sykepleieren spurte om hun kunne 
få måle blodtrykket mitt, som viste seg 
å være skyhøyt. Etterpå mente hun at 
jeg burde gjøre noe med vekten min 
og foreslo at jeg skulle prøve EasyLife-

programmet som hun kjente fra før. 
Det ble ikke noe av den gangen, men 
senere søkte Rune på nettet og fant 
ut at det var et treningssenter i Skien 
ikke langt unna der han bodde, MyLife 
livsstilssenter i Ulefossveien, som til-
bød dette livsstilsendringsprogram-
met. Det ble likevel ikke til at han tok 
kontakt, ikke før han var hos legen sin 
i Skien den 3. mai, en dato Rune nok 
aldri vil glemme. 

Fikk 6 måneder på nåde
– Han sa det egentlig rett til meg, at jeg 
var for tjukk og hadde for stor mage. 
Det er nemlig klare regler for oss som 
jobber på oljeplattform om hvor mye vi 
kan veie og hvor mye vi kan måle rundt 
midjen. Jeg var klart over den grensen. 
Legen ga meg likevel en siste sjanse til 
å redde jobben. 

– Du får seks måneder på deg til å 
gå ned i vekt og redusere midjemålet 
ditt, sa han til meg. Så du kan godt 
si at jeg fikk seks måneder på nåde, 
forteller Rune, som kjørte rett fra lege-
kontoret og bort til inngangsdøren 
på MyLife Livsstilssenter, vegg i vegg 
med Herkules kjøpesenter. Der ven-
tet instruktøren Ann Kristin Kleppe på 
ham øverst i trappa opp til sentret, 
med en aldri så liten sjokk-beskjed. 

Veide 126 kilo
Han ville nemlig begynne i EasyLife-
programmet med en gang. Legen 
hadde gitt ham 6 måneder og Rune 
hadde dårlig tid. 
– Men Ann Kristin fortalte meg at den 
siste EasyLife-gruppen allerede hadde 
startet opp i april og at den grup-
pen var full. Jeg måtte derfor vente til 
august. 

Det lyser viljestyrke og pågangsmot av Rune Bakos, her i gang med styrketrening på en av gruppetreningstimene ved MyLife livsstils-
senter i Skien. Han har helt lagt om livsstilen sin og trener nesten daglig på MyLife. Rune Bakos trener ikke bare på MyLife. Han har også 
blitt med i skigruppa til Statoil og trener på rulleski (innfelt) for å være klar til vinterens store prøve, Vasaloppet som er over 90 kilometer.

Rune gikk ned 44 kilo
da legen ga ham
6 måneder på «nåde»
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Spiser hver 3 time
EasyLife-programmet har lært 
meg til å bli bevisst på hva jeg 
putter i meg av mat og drikke, 
samtidig som jeg har lært hvor 
viktig det er å spise små målti-
der ofte. Så nå spiser jeg hver 
tredje time, sier Rune Bakos. 

Voldsom energi 
EasyLife har gitt meg en vold-
som energi, ikke bare i forhold 
til trening. Nei, nå har jeg også 
lagt belegningsstein på 120 
kvadratmeter på gårdsplas-
sen, satt opp ny carport, malt 
hele huset, satt opp gjerde 
rundt hele eiendommen, i til-
legg til å legge ny plen. Kona 
er kjempeimponert. 

Respons 
Rune Bakos kan berette om at 
han har fått voldsom respons 
fra mange som har fulgt hans 
vektnedgang på Facebook 
de siste månedene. – Jeg får 
så mange henvendelser fra 
andre som vil gjøre som meg, 
og mange har også begynt 
å ta de samme toppturene 
her i distriktet som jeg gjør. 
Men det er bare morsomt at 
jeg kan hjelpe andre til det 
samme som jeg har oppnådd. 

Foredrag
Så mange av arbeidskollega-
ene har vist interesse for den 
livsstilsendringen Rune Bakos 
har gjennomgått at han tilslutt 
fant ut at han like godt kunne 
innkalle til et foredrag. – Jeg 
brukte en halvtime og gjen-
nomgikk for de andre ute på 
plattformen hva jeg hadde 
gjort og opplevd, forteller 50 
åringen. 

Kjører Harley
Rune Bakos kjører Harley-
Davidson Electra Glide og 
han har vært med i motor-
sykkel klubben Savage MC i 
Porsgrunn de siste 4 årene. 
Og nå har de andre i motor-
sykkelklubben også begynt å 
vise interesse for trening og 
hva jeg har gjort, sier Rune. 

Med sin Harley-
Davidson kjørte Rune 
Bakos rett fra legekon-
toret ikke langt unna og 
til inngangen til MyLife 
livsstilssenter (bakgrun-
nen), hvor Ann Kristin 
Kleppe (bak) klarte å 
hjelpe ham slik at han 
ble etteranmeldt i den 
Easylife gruppen som 
startet opp i april. 

Rune Bakos (50)
l Bosted: Åfoss, Skien.
l Sivilstand: Gift,
 2 barn, 17 og 23,
 2 barnebarn.
l Yrke: Mekaniker
 på Snorre A
 plattformen.

fakta

Det ordnet seg likevel i siste liten for 50 
åringen, som fikk bli med på «overtid» da 
det ble en ledig plass i gruppa. Han star-
tet dagen etter, med en vekt på 126 kilo. 
– Fra den dagen har det bare gått en vei 
med vekten min og motsatt vei med både 
formen og humøret, gliser oljearbeide-
ren da vi treffer ham på MyLife-sentret i 
midten av oktober. Da viser nemlig vek-
ten 82 kilo, altså 44 kilo mindre enn den 
viste, da Rune startet opp med EasyLife i 
begynnelsen av mai. 
– Jeg raste ned i vekt. Gikk ned 7 kilo før-
ste uken og 5 kilo uken etter. Det ga meg 
et voldsomt «kick» og jeg ble supermoti-
vert på å stå på videre. Etter to og en halv 
måned passerte vekten 95 kilo og i dag 
veier jeg bare litt over 80 kilo. 

Trener hver dag
Formen hans har gått betydelig opp,  og 
når vi møter 50 åringen forteller han at 

han trener omtrent hver dag, både grup-
petrening på MyLife, styrketrening på 
egenhånd, jogging eller på rulleski.  
– Jeg har blitt så glad i å trene, jeg som 
aldri trente tidligere. Nå er jeg her nede 
på MyLife-senteret nesten daglig, samti-
dig som jeg også er blitt med i skigruppa 
til Statoil, forteller Rune. Like før vi treffes 
har han løpt den 8 kilometer lange turen 
fra Lensmansstien til toppen av Vealøs 
og videre til Sportskapellet på en time og 
3 minutter, en tur som nesten bare går 
oppover. 
– Jeg har blitt bitt av basillen og nå har 
jeg sagt ja til å gå Vasaloppet på 90 kilo-
meter også, avslutter Rune. 

Tre dager etter dette intervjuet kom-
mer en stolt og glad Rune Bakos opp 
i resepsjonen på MyLife og viser frem 
det fornyede helsesertifikatet. Både 
legen og Rune er svært fornøyde!

Så stor var 
interessen at 
jeg måtte holde 
foredrag om 
EasyLife ute på 
oljeplattformen.

“
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Ikke nok
bare å trene

Det er fantastisk å gå ned i vekt og legge om livsstilen sammen, sier Mona Storemark (til v) og Veronica Andersen.
Her på tredemøllen på In Shape treningssenter i Olsvik, godt fulgt av EasyLife-instruktør, Marita Trones (til h). 

Å gjøre dette sammen i en gruppe,
gir voldsom inspirasjon!“
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– Det holder ikke bare med 
trening alene, tenkte Mona 
Storemark (50) fra Olsvik. Hun 
ble med i livsstilsprogrammet 
EasyLife ved In Shape tre-
ningssenter på hjemplassen 
Olsvik. Her ble hun overrasket 
da hun møtte sin venninne 
fra Brøndalsåsen, Veronica 
Andersen (47).  

– Jeg ble tipset av en kollega på job-
ben om at EasyLife kunne være noe 
for meg. Jeg var ute etter et langsiktig 
program som kombinerte både kost-
hold og trening. Nå var jeg nemlig lei 
av slankeprogram og kaloritelling. Nå 
ønsket jeg å legge om hele livsstilen 
min, og det klarer du ikke ved hjelp av 
et 8 ukers-program. Det hadde jeg jo 
erfart, forteller Veronica. 
– Jeg var allerede medlem her på In 
Shape. Sentret ligger nær der jeg bor 
og har et utrolig utvalg i forhold til tre-
ningsmuligheter. Både når det gjelder 
kondisjons- og styrketrening på egen-
hånd og gruppetreninger. Jeg hadde 
vel innsett det samme som de fleste 
andre som trener regelmessig, at det 
ikke er nok når du har kommet litt opp i 
årene og ønsker å gå ned i vekt. Derfor 
ble jeg nysgjerrig da jeg så at de skulle 
starte opp med livsstilsprogrammet 
EasyLife her på sentret, sier Mona. 

Gruppa veldig viktig
Begge de to venninnene er opptatt av 
at de er en del av et sterkt gruppesam-
hold som går EasyLife-programmet 
sammen. Både i forhold til leksjonene 
de er med på, kostholdsendringen de 
gjennomgår og ikke minst trenings-
øktene. 
– Det å se at vi alle sammen går ned 
i vekt gir en utrolig inspirasjon. Vi har 
et veldig bra samhold i gruppa, og vi 
oppmuntrer og inspirer hverandre.  Til 
nå har vi jo stort sett slitt med disse 
kiloene alene. Men nå er vi sammen 
om jobben, sier de to. 
– Jeg synes det er utrolig å se hvor 
spreke folk i EasyLife-gruppen vår er 
blitt etter bare 2 måneder i dette pro-
grammet. Folk som nesten ikke orket 
noen ting da vi startet opp er nå blitt så 
spreke, sier Veronica, som selv hører 
til sistnevnte kategori. 

Null aktivitet
Hun tilhørte nemlig den store gruppen 
som omtrent trente null ganger i uka. 
Med en stillesittende jobb i tillegg, ble 
derfor overgangen stor for 2 barns 
moren fra Brøndalsåsen. 
– Jeg har gått fra null til tre treninger 
i uka. En dag trener jeg sammen med 
resten av EasyLife-gruppa med vår 
dyktige instruktør, Marita Trones som 
trener. Da går det i sirkeltrening hvor 
vi trener både styrke og kondisjon. Jeg 
har fått et hjemmetrenings-program 
også, som jeg trener en annen dag i 

uka. Pluss at jeg trener ute en tredje 
dag. Målet er å trene mer styrketre-
ning her på sentret i fremtiden, sier 
Veronica. Hun hadde gått ned 16 kilo 
da vi møtte henne etter to måneder 
av EasyLife-programmet, i midten av 
november. 
– Dette er bare starten. For målet mitt 
er å gå ned 40 kilo før EasyLife-året 
avsluttes i september 2017. 
Så mange kilo har ikke Mona som mål å 
ta av. Hun nøyer seg med et sted mel-
lom 15 og 20. 
– Jeg har tatt av 9 til nå. Så jeg er halv-
veis etter bare 2 av de 12 månedene 
programmet varer. 

2 størrelser ned
Mona er like opptatt av at hun merker 
det på andre måter, enn bare å se tal-
lene på vekten. For eksempel har det 
blitt morsomt igjen å kjøpe nye klær. 
Det har det ikke vært på flere år. 
– Jeg har jo allerede gått ned 2 størrel-
ser, fra 46 til 42. Jeg skal ned i 38 etter 
hvert. Det er også morsomt å få så 
mange positive tilbakemeldinger både 
fra familie, venner og kollegaer på job-
ben. Alle sier at de kan se forandrin-
gene, og det inspirer meg til å stå på 
videre, sier 50 åringen fra Olsvik. 
– Barna mine skryter veldig av meg. 
Jeg skal vente med å kjøpe nye klær, 
for jeg skal ned mange kilo til. Dessuten 
har jeg noen gamle jeg kan ta fram og 
bruke i mellomtiden, sier Veronica.

Mona Storemark (50)
l Bosted: Olsvik.
l Sivilstand: Gift,
 2 voksne barn.
l Yrke: Konsulent.

fakta

Veronica Andersen (47)
l Bosted: Brøndalsåsen.
l Sivilstand: Ugift,
 2 voksne barn, et
 barnebarn (1 år).
l Yrke: Helsesekretær.

fakta

Her viser Veronica (fra v), Mona og instruktøren, Marita, litt av det de gjør når EasyLife-gruppa 
ved In Shape har sin faste gruppetrening bare for dem. 
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– Han har vært en utrolig viktig 
støttespiller for meg i mitt arbeid 
med å legge om livsstilen. Ikke 
minst i forhold til maten vi spi-
ser i dag, sier Hilde Sletner fra 
Songdalen. Hun jublet når vekten 
på Kristiansand Sportssenter 
viste at hun hadde gått 30,5 kilo.  

Vi var så heldige å få være tilstede 
på testrommet til Morten Hofseth 
ved Kristiansand Sportssenter i den 
gamle Starthallen, da Hilde krysset den 
magiske 30 kilos grensen. 
– Jeg var så spent før jeg skulle veies 
og måles i dag. Sist gang jeg ble veid 
her, hadde jeg gått ned 29 kilo. Dette 
er en merkedag og et resultat av mye 
arbeid. Dette gir enda mer motivasjon, 
sier den strålende fornøyde tobarns-
moren. 
Hun er opptatt av at livsstilsendringen 
hun har oppnådd etter 10 måneder 
med livsstilsprogrammet EasyLife ikke 
har kommet gratis. Det ligger vilje og en 
klar beslutning bak. 

Likte programmet
– Jeg forsto lenge at jeg måtte gjøre 
noe, fordi jeg bare ble tyngre år for år. 
Men jeg ønsket meg ingen slankekur. 
Jeg ville gjøre noe som virkelig hjalp 
meg til å endre hele livsstilen min. Både 
i forhold kostholdet, fysisk trening og 
mental trening. Derfor studerte jeg inn-
holdet i EasyLife-programmet nøye i 
god tid før jeg tok avgjørelsen om å 
starte. 
Den avgjørelsen tok 34 åringen etter 
at hun hadde født sitt andre barn. Da 
var hun klar for å gjøre en endring i livs-
stilen sin. 
– Jeg forsto at jeg måtte være veldig 
bestemt og motivert for å få det til. Det 
har vist seg å være riktig. EasyLife-
programmet fungerer veldig bra om du 
følger programmet til punkt og prikke. 

16 kilo etter 11 uker
Det gjorde Hilde, og derfor rant kiloene 
av henne i starten, slik de gjør om du 
følger EasyLife programmet. Hun gikk 
ned 16 kilo etter bare 11 uker. Senere 
har hun fortsatt å gå ned jevnt og trutt, 
inntil hun nådde den magiske 30 kilos 
grensen i november. 
– Det er viktig å sette seg delmål. Mitt 

første mål var 16 kilo. Da var jeg så 
glad. Mannen min, Magne J. Sletner,  
og jeg bestemte oss for at dette måtte 
feires. Det gjorde vi ved å dra på Spa-
weekend til Riga, forteller den fornøyde 
34 åringen. Hun skryter av all støtten 
hun har fått av mannen sin. 
– Han har motivert meg hele tiden og 
han har vært veldig viktig i forhold til 
kostholdsendringen jeg gjort. Nå spiser 
jeg annen mat på en helt annen måte 
enn tidligere. Dette er vi sammen om. 
Vi står på kjøkkenet og lager maten 
sammen etter EasyLife-modellen.

Ungen merker det
Hun har kommet i en helt annen form 
enn hun noen gang har vært. Dette 
merker ikke minst ungene hennes. 
– De er fornøyd over at mamma er 
blitt så sprek og kan leke med dem på 
en helt annen måte enn tidligere. Nå 
beveger jeg meg opp og ned fra gulvet 
veldig raskt. 
Det siste gjorde hun ikke om vi går 10 
måneder tilbake. Da var det faktisk slik 
at hun ble skikkelig andpusten bare 
ved å gå opp trappen til Kristiansand 
Sportssenter i 2 etasje i Starthallen. 
– Jeg husker godt mitt første møte med 
Morten. Jeg var så andpusten at jeg 
nesten ikke kunne prate. 
10 måneder senere derimot trener 
tobarnsmoren 2 faste treningsøkter på 
Kristiansand Sportssenter. I tillegg er 
hun mye mer aktiv hjemme.

Liker Milon-sirkelen
Hun kombinerer styrke og kondisjons-
trening, både på egenhånd og i grup-
per. 
– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle 
sette mine ben på et treningssenter. 
Nå er jeg her to ganger i uka, hvor jeg 
kombinerer styrke og kondisjonstre-
ning i Milon-sirkelen. Jeg er også med 
på gruppetimer i styrke og spinning, 
forteller Hilde, som skryter av appara-
tene på sentret. 
– Apparatene husker alt jeg gjør, og de 
stiller seg inn automatisk i forhold til 
både belastning og andre innstillinger. 
En slags ekstra personlig trener, sier 34 
åringen, som skryter av all hjelpen hun 
får av Morten Hofseth. 
– Han er alltid til stede og han svare på 
alt. Uten hans hjelp hadde jeg ikke fått 
til dette.

Med Milon-apparatene har jeg en ekstra 
trener, i tillegg til Morten. De husker alt for 
meg, sier Hilde. Her i gang med styrketre-
ning, mens innehaver og EasyLife instruk-
tør, Morten Hofseth, følger med og pusher 
henne til ekstra innsats. 

Uten mannen min, Magne J. Sletner,
hadde jeg ikke klart å gjennomføre dette. 
Han har vært en utrolig bra støtte for meg, 
sier Hilde og gir mannen sin en velfortjent 
klem. 

Skryter av mannen etter      å ha gått ned 30 kilo 
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Dette programmet fungerer 
så bra om du bare følger det 
hundre prosent, sier en fornøyd 
Hilde Sletner. Hun er i bedre 
form enn noen gang har vært. 
Her er hun i gang i trappe-
maskinen (forgrunnen).

Han er alltid
til stede for
å hjelpe oss.
“

Hilde Sletner (34)
l Sivilstand: Gift,
 2 barn, 1 og 4 år. 
l Bosted: Songdalen.
l Yrke: Sekretær
 Bragestadklinikken, 
 Blå Kors Sør. 

fakta

Gifteringen faller av
– Jeg har ikke bare vært 
nødt til å bytte ut hele gar-
deroben min. Nå ser det 
ut til at jeg måtte bytte ut 
gifteringen også. For den 
holder på å falle av, selv 
etter at jeg satte den over 
på langfingeren. 

Gruppen viktig
– Det var spesielt to ting 
ved EasyLife-programmet 
som tiltrakk min oppmerk-
somhet. Det ene var at vi 
er med i en gruppe som 
jobber mot samme mål 
over så lang tid. Det blir et 
fantastisk samhold i denne 
gruppen. Det andre er at 
programmet varer så lenge 
som et helt år.

Skryter av mannen etter      å ha gått ned 30 kilo 



Hvis du er over 18 og veier 5 
kilo eller mer enn du har lyst 
til, så har du muligheten til å 
vinne  3 måneder med gratis 
EasyLife hos oss. 

De 30 første som tar kontakt 
med oss vil uansett få en 
gratis kroppsanalyse. Denne 
analysen måler fettprosent, 
muskelmasse og ikke minst 
det farlige fettet som ligger 
rundt de indre organene. 
(Analysen blir gitt helt
uforpliktende).
Se ellers illustrasjonbilde 
hvor vår instruktør Marita 
Trones gjør en kropps-
analyse på en av våre
medlemmer ved In Shape.  

 Ta kontakt
 med oss
ved å ringe 4000 47 60.
Du kan også sende
en e-post til
Easylife@in-shape.no
Se også vår hjemmeside 
www.in-shape.no

Vinn
3 måneder 
med gratis 
EasyLife 


