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

Cathrine Wilhelmsen: Siden jeg var 20 år har jeg vært treningsinstruktør og hatt 
mange forskjellige treningstimer på ulike sentre. Å motivere og instruere i 
gruppetreningstimer er noe som gir meg stor glede i hverdagen. Hver eneste 
time. Felles treningseffekt, glede og moro er balsam for sjelen i en stressfull 
hverdag og TRENINGSGLEDE, det finner du i alle timene jeg holder. Hjertet mitt 
banker ekstra for trening med fengende musikk. Morsomme timer og god 
treningseffekt er fellesnevneren på absolutt alle timene mine. Gleder meg til alle 

  de forskjellige treningsminnene vi kommer til å få sammen! 
 
 

Kristina Slåtsve: Jeg har jobbet som instruktør innen de fleste konsepter siden 
aerobicens ungdom, og elsker det! Utdannet lege og jobber ved medisinsk 
avdeling Nordlandssykehuset Bodø, men brenner for fysisk aktivitet, forebyggende 
medisin og finner mitt sanne jeg når jeg instruerer til høy musikk og bass i 
treningssalen. Jeg inspireres av å se hva andre kan få til og mestre, hvor langt den 
enkelte kan nå med en god trener og gode instruksjoner. Variert trening, følelse av 
mestring og å kunne se muligheter danner grunnlaget for en sterk og glad kropp. 
 

 
 

Lars Rune Haslestad: Jeg har jobbet som personlig trener i mange år og jobber nå 
som trener på Olympiatoppen Østlandet. Som trener er jeg veldig opptatt av du skal 
ha det gøy og føle mestring. Jeg er veldig glad i de alle bevegelsesformer, men er 

nok flinkere på styrke- og kondisjonstrening enn jeg er på dans       

 
 
 

 
Sandra Andrea Kvammen: Jeg begynte relativt voksen å jobbe med trening og 

kosthold. Etter to inspirerende treningscamper med denne gjengen, utdannet jeg 

meg som personlig trener og kostholds-veileder. Senere har jeg også tatt Yoga 

teacher training (Ashtanga Vinyasa) i Thailand og yogaterapi i Oslo. I dag driver jeg 

FjørSilkeBris som er et hjerterom for trening, helse og fellesskap. Jeg elsker å 

undervise yoga og er lidenskapelig opptatt av pusten vår som et viktig verktøy. 

Hver yogatime blir et møte med deg selv, hvor du kan flytte fokus fra hodet til 

hjertet. Vi skal styrke små og store muskler, stive hofter skal bli mykere og vi skal 

finne et sted hvor tankestrøm, uro eller stress kan hvile. 

 
 
 
 
 

 
 


