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GRATIS AVIS

– Vi har klart å legge om livsstilen, både i forhold 
til mat og trening. Så nå er målet både å gå ned 
litt til, og så stabilisere vekten, slik at vi ikke går 
opp igjen, sier Sissel Helen Thomassen (54) og 
Karoline Thomassen Fagerbakke (28) fra Klepp, 

som gikk ned 24 og 16 kilo i løpet av de seks 
første månedene av EasyLife-kurset på Topp-
form Treningssenter.
Les mer om de to, her i styrketreningssalen 
på Toppform Sola,  på side 2-3. 

SOLA:  51 64 89 00
STAVANGER:  51 54 60 58

Nye kurs starter nå!  Ring 51 64 89 00 å sikre deg plass!

Mor og datter ned 24
og 16 kilo på 6 måneder
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Begge to kjente til EasyLife-
programmet fra før av. Det var likevel 
Karoline som tok initiativet og var mest 
ivrig etter å starte. For hun hadde gått 
opp 30 kilo under og etter at hun fødte 
sin datter for halvannet år siden. 
– Jeg følte meg fryktelig tung og jeg 
hadde så vondt i knærne at jeg nes-
ten ikke fikk sove om natta. Det var 
slitsomt i jobben min som låsesmed 
også. Måtte jo opp og ned trapper og 
stiger med mye, tungt verktøy hele 
tiden. Nei, jeg innså at jeg måtte gjøre 
noe med vekten. 
Hun hadde gitt opp å få med moren 
sin. For Sissel Helen mente at hun 
kunne klare dette på egenhånd. 
– Men det gikk veldig tregt. Tok kan-

skje av tre-fire kilo før det stoppet 
opp. Så jeg innså at jeg trengte hjelp 
jeg også, sier 54-åringen, som på 
grunn av vekten hadde fått problemer 
med å følge opp barnebarna sine. 
– Det var slitsom å komme seg opp og 
ned fra gulvet med dem. Og jeg ville jo 
gjerne klare å følge dem opp. 

Slutten av april
Dermed endte det med at begge to 
ble med i den EasyLife-gruppa som 
startet på Toppform Sola i slutten av 
april 2019. Da veide Karoline 102,5 
kilo og Sissel Helen 92,7 kilo, mens 
målet til begge to var å gå ned 20 kilo 
i løpet av det ett år lange livsstilspro-
grammet. 

Da vi treffer dem i november viste 
vekten på Toppform at Sissel Helen 
allerede hadde passert målet sitt med 
fire kilo. For etter seks måneder av 
kurset hadde hun gått ned 24 kilo, til 
68,5 kilo, mens datteren hadde gått 
ned 16 kilo, til 86,3 kilo. 
– Det har gått overraskende lett. Så 
jeg lurer på om jeg ikke skal ta av 
et par kilo til, selv om målingene på 
Tanita-vekten her, som skanner hele 
kroppen, viser at jeg ligger der jeg skal 
være både i forhold til kroppsvekt og 
fettprosent, sier moren. – Det har gått 
lett for meg også, selv om jeg fikk litt 
problemer i sommer. Så fortsatt har 
jeg igjen fire kilo før jeg er på 82 kilo, 
som er målet mitt, sier datteren. 

Mor og datter, Sissel Helen Thomassen (foran) og 
Karoline Thomassen Fagerbakke, trener naturlig 
styrketrening i crossfit-avdelingen på Toppform 
Sola, fulgt av EasyLife’-instruktør, Merethe  
Ottesen (til v.)

– Her blir vi fulgt opp og her trives vi. Derfor 
får vi også resultater, sier Karoline Thomassen 
Fagerbakke og moren hennes, Sissel Helen 
Thomassen (til h) på hver sin sykkel i kondisjons-
avdelingen på Toppform Sola. 

Sissel Helen Thomassen  (54)
l Bosted: Klepp.
l Sivilstand: Gift, 2 barn,
 4 barnebarn (1.5-6 år). 
l Yrke: EL kraftingeniør. 

fakta

Karoline Thomassen
Fagerbakke (28)
l Bosted: Klepp.
l Sivilstand: Gift,
 1 datter (1,5 år).
l Yrke: Låsesmed
 hos Certego på Hillevåg.

fakta

Veldig bra program
Begge skryter av EasyLife-
programmet og den oppfølgingen de 
får av de flinke EasyLife-instruktørene 
på sentret. 
– Det er jo veldig bra å være med i en 
gruppe hvor alle har samme mål. Først 
har vi leksjonen sammen og så trener 
heler gruppen med hverandre etterpå. 
Veldig motiverende, og en viktig grunn 
til at vi går ned i vekt, sier de begge. 
De to er også opptatte av at livet har 
blitt så mye enklere for dem etter at de 
har tatt av alle disse kiloene. 
– Dessuten har bensmertene, som har 
plaget meg lenge, helt forsvunnet. Så 
nå sover jeg godt om nettene igjen, 
sier Karoline. 

– Jeg har fått et helt annet overskudd 
til å følge opp barnebarna mine. Nå 
går det lett både opp og ned fra gul-
vet. Dessuten merker jeg det godt 
på humøret også. Å bli kvitt en «rygg-
sekk» på 24 kilo er jo godt, sier Sissel 
Helen. 

Nytt kosthold
Begge to forteller også at kostholdet 
deres er et helt annet nå enn det var 
før de startet på EasyLife-kurs i april. 
– Nå spiser vi fem-seks ganger om 
dagen og vi setter sammen måltide-
ne slik vi har lært av vår EasyLife-
instruktør, Charlotte Eltervåg.
Det er også veldig mye vi spiste før 
som vi nesten ikke rører lenger. Og 

omvendt, sier mor og datter. 
Om de har byttet ut kostholdet, kan 
de si det samme om garderoben. For 
de klærne de brukte i slutten av april, 
passer ikke lenger. 
– Jeg kjøpte en treningstrøye i stør-
relse 46 da vi startet her. Da satt den 
klistret på kroppen og var ubehage-
lig trang. Nå derimot ser den ut som 
en kjole, og helt ubrukelig, sier Sissel 
Helen. 
– Jeg har gravd fram en masse klær 
som jeg hadde kjøpt før jeg ble gravid. 
For nå kan de plutselig brukes igjen, 
sier Karoline. 

– Vi hadde prøvd på egenhånd. 
Men det gikk så tregt. Derfor 
innså vi begge at vi trengte et 
skikkelig organisert program 
for å klare å legge om livsstilen, 
slik at vi både gikk ned i vekt 
og holdt oss der, sier Karoline 
Thomassen Fagerbakke (28) 
og moren hennes, Sissel Helen 
Thomassen (54) fra Klepp.

Trengte et skikkeligTrengte et skikkelig
opplegg og hjelp foropplegg og hjelp for
å gå ned 16 og 24 kiloå gå ned 16 og 24 kilo

Full innsats når mor og datter, Sissel Helen Thomassen og
Karoline Thomassen Fagerbakke, trener med Kettlebells,
mens Merethe Ottesen oppildner til innsats på Toppform Sola.

“ Å være sammen i en gruppe 
hvor alle har samme mål, er 
veldig motiverende.
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Jan Hagen (68)
l Bosted: Konnerud.
l Sivilstand: Gift, 2 barn,
 4 barnebarn (8-15 år). 
l Yrke: Pensjonist, tidligere
 20 år i Storebrand og
 15 år i politiet. 

fakta

Senere har han klart å stabilisere vek-
ten på 93 kilo, som han mener er den 
riktige for ham. 
– Det var ikke vanskelig å gå ned 
disse kiloene, og det har heller ikke 
vært vanskelig å holde vekten etterpå. 
Gjennom EasyLife-kurset har jeg nem-
lig fått nye vaner, både i forhold til tre-
ning og mat.
Jan trente mye før også, men da bare 
kondisjonstrening i form av sykkeltu-
rer, skogsturer og ski om vinteren. 
– Men nå har jeg oppdaget hvor viktig 
det er med styrketrening, ikke minst 
når du kommer opp i årene, slik jeg 
har gjort. Derfor er jeg med på mange 
styrketreningsøkter når jeg trener her 
på Drammen EasyLife Senter. 

Gruppetrening best
Han foretrekker å være med på grup-
petimer i stedet for å trene for seg 
selv. 
– Jeg liker å ha en instruktør som 
pusher meg, og jeg trives når jeg tre-
ner sammen med andre som har de 
samme utfordringene som meg i for-
hold til vekten. Du kan vel si at omgi-
velsene og instruktørene her hele 
tiden minner meg på at jeg må være 
på vakt slik at jeg holder en stabil vekt, 
forteller 68-åringen, som hadde flere 
gode grunner til å starte på EasyLife-
kurs i januar 2019. 
– Den viktigste grunnen var at jeg har 
skiftet den ene hoften, og ønsket å 

minske belastningen på kroppen. Jeg 
vil gjerne slippe å skifte den andre, 
dessuten sparer jeg den nye hoften 
ved at jeg har en lettere kropp. Jeg 
er også bevisst på å være føre var i 
forhold til andre livsstilssykdommer 
som gjerne kommer i kjølvannet av 
overvekt, som høyt blodtrykk, høyt 
kolesterol og diabetes II.

Endret kosthold
Jan trente mye i mange år, men nå 
trener han mer enn noen gang. I til-
legg til å trene på Drammen EasyLife 
Senter fire-fem ganger i uken, sykler 
han også fire mil daglig i sommerhal-
våret, mens han går på ski om vinte-
ren. Jan er likevel klar på at dette ikke 

– Det er viktig for meg å trene sammen med 
andre og ha en instruktør som følger med på 
hva jeg gjør, og pusher meg, sier Jan Hagen, 
mens vi ser den populære instruktøren og 
fysioterapeuten, Ritva Bakken til høyre. 

– Jeg hadde aldri trent styrketrening før jeg startet opp her ved Drammen EasyLife 
Senter. Men nå har jeg oppdaget hvor viktig det er, ikke minst når du blir eldre, sier Jan 
Hagen, her sammen med Nevin Budak, på gruppetrening lørdag formiddag. 

– Jeg har ikke bare blitt sterkere. Nei, jeg har blitt 
smidigere og mer bevegelig også, av å trene her på 
Drammen EasyLife Senter, sier Jan Hagen. I bakgrun-
nen ser vi Nils-Erik Jacobsen, som du kan lese mer 
om på side 8-9, og instruktør og fysioterapeut Ritva 
Bakken. 

Gikk nedGikk ned
26 kilo26 kilo
på 8 ukerpå 8 uker
og begynteog begynte
å trene styrkeå trene styrke

er nok for å gå ned i vekt. 
– Nei, kostholdet er enda viktigere. 
Du må spise riktig mat i rett mengde, 
noe jeg har lært mye om på EasyLife-
leksjonene. Jeg vet også hvordan jeg 
skal sette sammen måltidene riktig. 
Jeg kan likevel kose meg i helgen, 
bare jeg hele tiden har vektkontroll og 
sørger for at det er forskjell på hver-
dag og helg, sier Jan, som er klar på 
hva som gjelder i fremtiden. 
– Jeg skal fortsette å trene her på 
dette sentret. Miljøet er veldig bra, og 
jeg trener sammen med andre som 
hele tiden hjelper meg til å holde stø 
kurs, både i forhold til mat og trening. 

– Jeg har trent mye tidligere, 
men først nå, etter at jeg ble 
medlem på Drammen EasyLife 
Senter, har jeg også begynt å 
trene styrke, sier Jan Hagen 
(68) fra Konnerud. Vektmessig 
har Jan også lyktes godt for 
han gikk ned fra 116 til 90 kilo 
i løpet av de første åtte ukene 
av det ett år lange vektreduk-
sjons- og livsstilsendringskur-
set EasyLife.

Riktig kosthold
er viktigst, når
du skal ned i vekt.
“
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– I EasyLife-gruppene her på 
MyLife passer alle inn. For i vår 
gruppe er vi i samme «båt», 
enten vi er 21 eller 81 år. Og vi 
er sammen om å gå ned i vekt og 
legge om livsstilen, sier Ingrid 
Torsberg (21) og Kari Kasin (81).
 
Begge skryter av samholdet i EasyLife-
gruppa de begge er en del av. For her 
jobber de sammen mot samme mål, og 
de deler både gleder og bekymringer 
med hverandre. 
– Alderen spiller ingen rolle her. 
For selv om jeg er den yngste i min 
EasyLife-gruppe og den eldste er 83 
år, så har vi de samme utfordringene i 
forhold til å legge om livsstilen, slik at 
vi både går ned i vekt og holder vekten, 
sier Ingrid Torsberg fra Lunde. 

Hun gikk opp mange kilo etter en kne-
skade på håndballbanen, som gjorde 
henne sengeliggende i over en måned. 
– Kiloene kom fort på når du er vant til 
å trene 3-4 ganger i uka, og så plutse-
lig bare ligger i senga. Jeg så dessuten 
at det ikke var nok å trene mye om 
du skal gå ned i vekt. Heller ikke i min 
alder. 

Luftveisproblemer
Den samme oppdagelsen hadde Karin 
også gjort. Kiloene hadde sneket seg 
på gradvis år for år, og det ble enda 
verre da hun i lang tid slet med luft-
veisproblemer; astma, lungebetennel-
se og luftveisinfeksjoner. 
– Jeg hadde i tillegg høyt blodtrykk og 
forsto at jeg måtte gjøre noe. Samtidig 
hadde jeg allerede prøvd på egen-
hånd, uten å lykkes. 

Det hadde også Ingrid gjort, med nega-
tivt resultat. Så begge forsto at de 
trengte et skikkelig program og noen 
å jobbe sammen med, for å klare å gå 
ned i vekt slik at det monnet. Derfor 
ville skjebnen det slik at de møttes på 
MyLife Livsstilssenter i Skien, og ble 
med i den samme EasyLife-gruppen 
som startet i slutten av mars 2019. 

Helsen bedre
Når vi treffer dem tidlig i november 
samme år, har begge nådd målene 
sine, og vel så det, uten at det har vært 
tøft i det hele tatt. 
– Jeg hadde som mål å gå ned 15-16 
kilo da jeg startet.  Men etter seks 
måneder hadde jeg gått ned 21 kilo, 
fra 84 til 63 kilo. Formen er også blitt 
mye bedre. Pusteproblemene jeg slet 
med er borte, blodtrykket har gått ned, 

Ingrid Torsberg (21)
l	 Sivilstand: Singel.
l	 Bosted: Lunde.
l	 Yrke: Nome Container 
 Service (familiebedrift) .

fakta

Kari Kasin (81)
l	 Bosted: Klyve i Skien.
l	 Sivilstand: Gift, 2 barn,
 4 barnebarn, 1 oldebarn. 
l	 Yrke: Pensjonist, tidligere  
 ansatt på Andelsslakteriet. 

fakta

– Vi tenker ikke på alderen når vi er sammen på EasyLife kurs her på MyLife. For da har vi de samme utfordringene og det samme pro-
grammet vi skal følge, sier Ingrid Torsberg (til v) og Kari Kasin, her i hver sin romaskin, med senterleder på MyLife, Ann Kristin Kleppe 
mellom seg. 

Sofa kroken er fast samlingssted på MyLife Livsstilssenter, både før og etter trening. For 
det sosiale miljøet er viktig på dette sentret. På bildet ser vi, fra v, senter leder,  Ann Kristin 
Kleppe, Ingrid Torsberg, Kari Kasin og Danka Vukas i en av de de koselige sittegruppene.

Ingrid (21) og 
Kari (81) ned
15 og 21 kilo 
med EasyLife 

og jeg merker også lite til leddgikten 
som hadde plaget meg i mange år, 
sier Kari. 
– Det har gått veldig greit. Over alle 
forventninger. Jeg gikk ned 15 kilo på 
seks måneder, sier Ingrid, som også 
kan berette at både den fysiske- og 
psykiske formen er blitt en helt annen. 
– Jeg trener håndball igjen to ganger 
i uka og jeg trener her på MyLife to 
andre dager i uka. Enda viktigere er 
det likevel at jeg merker det på det 
mentale. Har fått bedre selvtillit og er 
i bedre humør. 

Snart på ski
Humøret har heller ikke Kari mye å 
klage på. For hun er strålende fornøyd 
og trener fast to-tre ganger i uka på 
MyLife. 

– Enten trener jeg styrketrening på 
egenhånd, eller så er jeg med på grup-
petreningene i styrkesirkelen. Alt er 
blitt lettere for meg. Jeg kan gå lengre 
turer enn jeg kunne før, og jeg svøm-
mer en dag i uka. Så nå gleder jeg meg 
bare til at snøen kommer. For denne 
vinteren skal jeg gå på ski for første 
gang på tre år. Vi har campingvogn i 
Rauland og jeg gleder meg til vinteren. 
Kostholdet er også helt annerledes 
for begge to etter at de ble med på 
EasyLife-kurset til Ann Kristin Kleppe 
på MyLife. 
– Jeg har lært mye om mat, hvordan 
jeg skal sette sammen måltidene og 
hvor mye jeg skal spise til hvert måltid. 
Og i stedet for å spise to-tre ganger 
om dagen, som jeg gjorde før, spiser 
jeg nå fem ganger daglig, slik jeg har 
lært av Ann Kristin, sier Kari.  

– Jeg har fått et helt annet syn på 
kroppen min og på mat etter at jeg 
startet med EasyLife. Du kan vel si at 
jeg er blitt bevisstgjort på en måte jeg 
ikke var før. Det gjelder både i forhold 
til hva jeg putter i meg og hvor mye jeg 
spiser, sier Ingrid. 
Begge liker seg veldig godt i det hyg-
gelige miljøet på livsstilssentret i 
Ulefossveien, og gleder seg til hver 
eneste EasyLife-leksjon og hver enes-
te trening. 
– Det er alltid noen å prate med her, 
og senter leder, Ann Kristin Kleppe, er 
enestående. Hun gir oss så mye støtte 
og er alltid der for oss, avslutter de to 
fornøyde EasyLife-deltakerne.

Enda viktigere er det
at jeg også merker
det på humøre.“
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– Jeg ville være «føre var» slik 
at jeg ikke får helseproblemer 
når jeg blir eldre, og jeg ønsket 
å få mer overskudd til å følge 
opp ungene mine, sier Espen 
Loftskjær (28), som gikk ned 
fra 126 til 102 kilo i løpet av de 
første 8 ukene med livsstilspro-
grammet EasyLife. 

Han innrømmer likevel at hadde det 
ikke vært for kameraten hans, så hadde 
han neppe startet med EasyLife hos 
Odd Magne Lien på Arendal Sport & 
Fitness-Senter. 
– Kameraten min sendte meg en mel-
ding og sa at nå skulle vi bli med på 
EasyLife-kurs. Dermed var det gjort. 
Da vi møter ham åtte uker etter opp-

starten hos Odd Magne 9. september 
2019, er han glad for den meldingen. 
Nå er humøret hans bedre enn noen 
gang, mens kiloene har rent av ham i 
løpet av de to månedene som har gått. 
– Det har jo vært mye lettere enn jeg 
trodde på forhånd. Bare første dagen 
var litt tøff. Siden har det vært lett. 
Til og med Pepsi Cola, som han drakk 
så mye av før, har han ikke savnet. 
– Om det er noe jeg har savnet, så må 
det være kjøttkakene. 

Føre var 
28-åringen hadde sett at kiloene hadde 
kommet sigende, en etter en, spesielt 
etter at han fikk seg «kjerring», som 
han selv sier. 
– Det var vel da jeg fikk samboer i 2011 
at vekten begynte å gå gale veien. Og 

det ble jo ikke lettere da ungene kom 
for noen år siden også. 
Han innrømmer også at han var alt for 
glad i Pepsi Cola, og at han også tok 
noen snarveier i matveien, når han ble 
sulten i løpet av arbeidsdagen som 
servicetekniker hos Ringnes. 
– Da var maten på bensinstasjonene 
lett å ty til.  

Redd hodepinen 
Han innrømmer også at han var skep-
tisk til å starte med ketose hos Odd 
Magne på Arendal Sport & Fitness-
Senter. For Espen hadde vært plaget 
av hodepine i mange år, og var redd 
den skulle plage ham enda mer da han 
startet på EasyLife-kurs. 
– Men utrolig nok så har det motsatte 
skjedd. For mens jeg hadde hodepine 

Odd Magne Lien, innehaveren av Arendal Sport&Fitness-Senter, som har mer enn
40 års erfaring med styrketrening på høyt nivå, viser Espen Loftskjær hvordan
han utføre øvelsene riktig. 

Vekta viser at Espen Loftskjær ikke bare har 
gått ned 24 kilo i kroppsvekt. Nei, i tillegg har 
fettprosenten hans falt med over 8 %.

Etter tre måneder med sirkeltrening og Spinning sammen med resten av EasyLife-gruppa, er 
Espen Loftskjær nå klar for styrketrening på egenhånd, her i den nye og moderne apparatsalen 
på Arendal Sport & Fitness-Senter, sammen med sin instruktør, Odd Magne Lien (til h).

         Espen fra Rykene     ned 24 kilo på 8 uker          Espen fra Rykene     ned 24 kilo på 8 uker 
Espen Loftskjær  (28)
l Bosted: Rykene
 i Arendal.
l Sivilstand: Samboer,
 2 barn (1 og 2,5 år).
l Yrke: Servicetekniker
 hos Ringnes
 i Arendal.

fakta

Fettprosenten
faller og faller
Det er ikke bare kilo-
ene som har rast av 
Espen etter at han ble 
med på EasyLife-kurs. 
Nei, enda viktigere er 
det at fettprosenten 
faller og faller.
– Den har allerede falt 
fra 30,4 til 22,1, altså 
mer enn 8 % etter 
bare åtte uker. Så han 
er i god rute, sier inne-
haveren av Arendal 
Sport & Fitness-
Senter, Odd Magne 
Lien. 

Mer selvsikker
Det er ikke bare den 
fysiske formen som er 
blitt bedre for Espen 
Loftskjær. Nei, humø-
ret og det mentale 
er også mye bedre, i 
følge Odd Magne Lien, 
EasyLife-instruktøren 
på Arendal Sport & 
Fitness-Senter.
– Jeg merker det på 
psyken hans. Han er 
mer selvsikker og mye 
mer positiv på alle 
måter, i forhold til det 
han var da han startet 
her. 

to-tre ganger i uka, har jeg vel ikke hatt 
problemer med hodet mer enn et par gan-
ger i løpet av de åtte ukene som har gått 
siden jeg startet med EasyLife. 
Så har han da også lagt om livsstilen både 
i forhold til mat og trening i løpet av disse 
ukene. 
– Jeg har lært mye om mat som jeg ikke 
kunne tidligere. Blant annet hvordan jeg 
skal sette sammen måltidene og at jeg må 
spise fem ganger om dagen. I tillegg har 
jeg selvfølgelig lært hva jeg ikke skal spise 
og drikke, og hva jeg bør spise mer av. 

Skrittvis 
Når det gjelder trening, hadde det blitt lite 
av det de siste årene. Da vi treffer ham tid-
lig i november, er han derimot i full gang 
og har trent regelmessig med EasyLife-
gruppa han er en del av, to ganger i uka. 

– I tillegg skal jeg begynne å trene på egen-
hånd også, minst en gang til hver uke. Men 
jeg prøver å holde litt igjen og gå skrittvis 
fram. For jeg har brent meg på det tidligere, 
at jeg har blitt altfor ivrig. 
Denne gangen har nemlig tobarnsfaren 
som mål både å holde vekten og formen i 
årene som kommer. EasyLife er jo et livss-
tilsendringsprogram, og det viktigste er 
den varige omleggingen av vaner, under-
streker 28-åringen, som hadde som mål 
å gå ned 20 kilo da han startet hos Odd 
Magne. 
– Men nå har jeg allerede tatt av 24 kilo 
etter bare to måneder av det ett år lange 
kurset. Derfor høynet jeg raskt målset-
tingen til 25 kilo. Og siden jeg allerede er 
så nær 100-tallet, har jeg tenkt å ta noen 
kilo til, slik at jeg har litt å gå på, avslutter 
Espen.
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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. 

– Før var det veldig kjedelig. 
Men instruktøren min her på 
Drammen EasyLife Senter har 
lært meg til å presse meg selv, 
så nå synes jeg styrketrening 
har blitt morsomt, sier Synnøve 
Thorsrud (49), som også har 
gått ned fra 79 til 67 kilo i løpet 
av de fem første månedene av 
livsstilsprogrammet EasyLife. 

Trebarnsmoren fra Sylling, som til 
daglig er bestyrer på sykehjemmet 
Villa Skaar Sylling, hadde i flere år irri-
tert seg over de kiloene hun gikk opp 
etter siste fødsel for 14 år siden. Hun 
hadde forsøkt å få dem av på egen-
hånd, uten å lykkes. 
– Men, da jeg var hos legen min på vår-
parten i 2019, og han sa at jeg hadde 
litt høyt kolestrolnivå, våknet jeg vir-
kelig opp. Jeg hadde en bror som 
døde på grunn av hjerteproblemer, så 
derfor ble jeg ekstra på vakt da jeg fikk 
den beskjeden fra legen, og bestemte 
meg for å gjøre noe for å gå ned i vekt. 
Synnøve hadde lest EasyLife-
magasinet tidligere og hun fant fram 
til mer informasjon om EasyLife på 
nettet, før hun ringte til Drammen 
EasyLife Senter, og fikk et møte med 
daglig leder, Lise Wollberg Vestli. 

Overraskende greit
Det resulterte i at hun ble med på et 
EasyLife-kurs som startet i mai. 
– Da viste vekten 79 kilo, og målet var 
å gå ned 15 kilo, til min trivselsvekt 
før fødslene, forteller 49-åringen. Da 
vi møter henne i november veier hun 
67 kilo. 
– Jeg gikk ned 12 kilo i løpet av de før-
ste fem månedene, og jeg har stor tro 
på at jeg skal ta av de siste tre kiloene 
også, i hvert fall før kurset avsluttes 
i slutten av april. Til nå har det nem-
lig gått overraskende greit å gå ned i 
vekt. 
Bortsett fra at det var litt tøft første 
uken, har hun ikke hatt problemer i det 
hele tatt. 

– Men så var jeg også veldig motivert 
for dette. Det må du være om du skal 
lykkes. 

Justert kostholdet
Synnøve forteller at hun spiser anner-
ledes nå enn før. 
– Jeg har alltid likt å lage mat. Nå har 
jeg imidlertid blitt mer bevisst på hvor-
dan jeg setter sammen måltidene og 
hvor mye skal spise til hvert måltid. Ja, 
jeg har fått mye ny kunnskap av vår 

EasyLife-instruktør, Liv Marit Sætra. 
Synnøve skryter også av det fine 
samholdet og fellesskapet de har i 
EasyLife- gruppen hun er en del av. 
– Jeg gleder meg til hver eneste 
kurskveld. Vi har det så fint sammen 
og vi deler både opp- og nedturer. 
Fremtiden ser lys ut for meg for jeg 
skal fortsette å spise som jeg har lært, 
og holde fast på rutinene med mye 
trening. Formen min er blitt mye bedre 
og sånn vil jeg at det skal være.

– For første gang i mitt liv har jeg blitt glad i styrketrening. Og, miljøet og atmosfæren 
her på Drammen EasyLife Senter passer meg veldig bra, sier Synnøve Thorsrud. 

– Morsomt– Morsomt
å trene styrke å trene styrke 



Tren mellom

05:00 - 23:00
365 dager i året

Helsestudio
Gruppetimer

Yoga
Spinning

15 squashbaner
6 tennisbaner

 www.toppform-treningssenter.no

 Ved oppstart 
får du en 

gjennomgang i 
helsestudio med 

PERSONLIG 
TRENER


