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Foreløpig trenerteam, vi setter inn flere trenere etter antall deltakere. 

 
 
 

 
Andreas Mjøen: Jeg er en allsidig instruktør med en målsetning om at fysisk 

aktivitet skal være effektivt levert både for kropp og sjel, servert med glimt i 

øyet. Med bakgrunn fra håndball og 7 år i treningsbransjen har jeg bred 

erfaring i saltimer fra både dance, step og Zumba. Bruk av musikk og bevegelse 

er hvor jeg kjenner meg mest hjemme og min store målsetning er at du skal 

være med på reisen. Litt latter, litt sang og en god dose svette gir suksess! 

 
 

 
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.  

 
 
 
 

Lars Mæland: 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.  

 
 
 

 
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 treningsøktene  
 


