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Marius Baklid: Jeg har jobbet i treningsbransjen siden 2008, og virkelig elsker 

trening og den livskvaliteten man får ut av en treningsfylt livsstil. Jeg leverer 

personlig trening og et bredt spekter av gruppetimer, og blir ofte omtalt som 

prinsen av Elixia med et stort entertainment, og fokus på å fremme helse. Jeg 

er positiv, ydmyk og engasjert, og vil møte medlemmene der de er, her og nå, 

og jobbe sammen mot et mål. Jeg liker å jobbe funksjonelt, og skape variasjon 

i treningen. 

 
 
Stine Hartmann: Jeg er en energibunt som er utdannet personlig trener ved 
Akademiet for Personlig Trening. Siden jeg var liten har jeg drevet aktivt med 
ulike former for idrett, alt fra basket til tennis. Jeg ønsker å gjøre trening til noe 
gøy, og elsker å motivere andre til å yte sitt beste! Jeg er dessuten DJ Pop Up, 
verdens første løpende DJ og gjennom musikk motiverer jeg deg gjennom tren-
ingsøktene  

 
 

Daniel Gjerde: jeg elsker å bevege meg, bevege andre, bevege kroppen, bevege 
pusten, bevege sinnet og bevege sjelen. Jeg er daglig leder for Gjerde Yoga som 
jeg har drevet i 4 år, og holder klasser og workshops i Oslo og rundt omkring i 
Norge. Klassene blir en herlig blanding av pust og bevissthet som jeg har tatt 
med meg fra kloster i Nepal, innretning fra iyengar og flyt fra ashtanga. Bli sett, 
pust, vær tilstede.  

 

 
Monica Gulbrandsen: Jeg brenner for å spre budskapet om å komme seg ut å 
trene. Jeg ønsker å kunne være en motivator og inspirasjonskilde for mennesker 
som trenger det lille vennlige pushet for å komme i gang med trening eller ta 
treningen et hakk videre. Jeg er utdannet sykepleier og personlig trener. I tillegg 
er jeg kostholdsrådgiver. Min hovedidrett har vært kunstløp. Jeg vært landslags-
utøver over mange år og jobbet som profesjonell kunstløper i Disney On Ice, 
USA. I dag jobber jeg med å få folk i bedre form via mitt gründerfirma Tren For 
Livet.  

 
Anne Marie Lutzio: Jeg er en instruktør som får masse energi og glede av fysisk 
aktivitet, noe jeg elsker å formidle og dele med alle på timene mine. Jeg har 
verdens beste jobb, nemlig å få folk i aktivitet, skape energi og mestringsfølelse. 
Jeg startet å undervise i dans som 13 åring. I dag jobber jeg som 
treningsansvarlig på SATSELIXIA i Drammen der jeg underviser i et bredt spekter 
av timer. Jeg har utdannelse ved danselinjen på St Hallvard videregående skole, 
og Bårdar Danse-akademi i Oslo og S.A.F.E. i Stockholm.  

 
 Lars Mæland: Eg jobber til daglig som fysisk trener for Alpinlandslaget herrer. 

Har snart 12 år i treningsbransjen, med erfaring fra PT og instruktørrollen. 

Flittig brukt som foredragsholder. Eg er en kreativ og engasjert trener, som 

liker å variere treningen. Har en forkjærlighet for løping og dets 



benefits. Gleder meg veldig til å spre treningsglede på Apollo sin treningscamp.  

 


