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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!  

 
 

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 7 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.  

 
 

Frank Pedersen: Fysisk aktivitet og trening har hatt en viktig plass i livet mitt. Jo 
eldre jeg blir, jo mer forstår jeg gleden av å kunne bevege seg. Fra idrettens lek med 
fotball, videre til klatring og innebandy som hobby, via nye eventyr som syklist og 
triatlet og frem til i dag hvor jeg driver med CrossFit og functional fitness: 
Allsidighet og gode bevegelser er noe jeg brenner for! Med bakgrunn som faglærer i 
kroppsøving og idrettsfag, med en mastergrad i idrettsfysiologi og videreutdanning 
som PT og fordypning i ernæring har jeg bare fått bekreftet at det å hjelpe andre 

med å bli bedre er noe jeg vil gjøre livet ut! Mitt ønske er at du kommer som du er, og reiser herfra 
litt blidere. 
 

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 
 

 
 

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.  

 


