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Foreløpig trenerteam, vi setter inn flere trenere etter antall deltakere. Med forbehold om mulige 
endringer. 
 

Cathrine Wilhelmsen: I over 20 år har jeg vært treningsinstruktør og hatt mange 
forskjellige treningstimer på ulike sentre. Å instruere i gruppetreningstimer er noe 
som gir meg stor glede i hverdagen. Felles treningseffekt, glede og moro er balsam 
for sjelen i en stressfull hverdag. Hjertet mitt banker ekstra mye for ZUMBA, men 
fengende musikk og ha det morsomt med god treningseffekt er fellesnevneren på 
absolutt alle timene mine. Gleder meg til alle de forskjellige treningsminnene vi 
kommer til å få sammen!  

 
 

Astrid Salthaug: Jeg har bred kunnskap om yoga og har undervist på en rekke 

yogareiser, treningshelger og conventions i Norge og utlandet. Jeg er utdannet 

yogainstruktør innen Vinyasa yoga, Restorative yoga, Yin yoga, meditasjon og 

yoga nidra. I tillegg er jeg sertifisert "breathwork facilitator", personlig trener og 

gruppetreningsinstruktør. Et perfekt innslag på en treningsreise! mine timer er 

inkluderende og legger stort fokus på at verktøy fra yoga kan være nyttig for 

absolutt alle. Jeg oppfordrer deg til å lytte innover og til å la yogaen tilpasse seg din kropp heller enn 

å presse deg inn en posisjon eller praksis – slik at styrken, mobiliteten og roen du opplever på matten 

vil hjelpe deg også utenfor yogamatten.  
 

Lars Mæland: Eg jobber no som produktdirektør i EVO Fitness i tillegg til å være 

foreleser på AFPT (PT-utdanning). Eg har jobbet i 5 år 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.  

 

 
 
 

Kristina Slåtsve: Jeg kommer fra Bodø og jobber som lege på sykehuset der. Da jeg 
var ung, flyttet jeg til Oslo, og drømmen var da å bli aerobicinstruktør i 
hovedstaden, og jeg startet da opp på SATS Spektrum, hvor jeg ble i nesten 15 år. 
Mitt andre hjem! Har hatt nesten alle typer timer i sal og elsker å undervise på 
treningscampene 
 
 
 

Lars Rune Haslestad: Jeg har en allsidig idrettsbakgrunn fra fotball, bandy, løping og 
styrketrening, og er fortsatt glad i de fleste former for trening. Jobber som personlig 
trener på Akropolis og trener på Olympiatoppen. Har en mastergrad i 
idrettsvitenskap og bachelorgrad i idrett/fysisk aktivet og helse som jeg bruker i 
jobben min. Jeg har stort fokus på riktig tilpasset og variert trening som er viktig for 
å nå ditt mål. Mitt treningsmotto er at “nøkkelen til kontinutet er å finne glede med 
treningen”  



 
 

15. - 22. september: 
Yngvar Andersen: Trening har alltid vore ein viktig del av livet mitt. Opp gjennom 
åra har eg vore utøvar i fleire ulike idrettar, blant anna friidrett, langrenn, 
styrkeløft, ulike ballsportar og no elskar eg å løpe. Alt dette har gjeve meg 
erfaringar som eg har god bruk for i dag. Eg er overbevist om at eg har verdas aller 
beste jobb! Å møte, inspirere og motivere andre menneske er det kjekkaste eg veit. 
Eg ivrar veldig for å gjere trening morosam og meiningsfull.  

 
 
 


