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VI TILBYR FAST SERVICE PÅ
KROPPEN DIN

Du har serviceavtale på bilen din, men ikke til kroppen din? Aktiv Otta
tilbyr høyt utdannede “mekanikere” som gjerne vil hjelpe deg med å
holde kroppen i form. Har du behov for spesiell oppfølging og
veiledning, har vi høy kompetanse innen ulike fagfelt. En sterk og sunn
kropp er ferskvare og krever at du vedlikeholder den jevnt og trutt.
Akkurat som bilen din.
Vi som eier og driver Aktiv Otta setter stor pris på våre trofaste
medlemmer gjennom mange år, i tillegg til alle nye medlemmer som
kommer. Vi har 500 medlemmer nå og 2013 var fjerde året med
overskudd. Det gjør at vi stadig kan fornye oss, både med utstyr og
utdanning av våre instruktører. Vi ønsker at du skal trives hos oss, slik
at du får mye energi, blir sterkere, blir pushet utenfor komfortsonen og
at du gleder deg til neste økt. Vi ses!
Anita, Kjersti-Oline, Kristin, Camilla og Christine
Eiere Aktiv Otta AS
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PRISLISTE SERVICEAVTALE 2014
Full service* 12 mnd		
Serviceavtale** 12 mnd
Serviceavtale** 24 mnd
Student/senior** 12 mnd
Månedskort u/binding
Student/senior u/binding
Nøkkelkort***			
Ektefellerabatt		
1 ukes medlemskap		
Drop-in (ordinær/student)
Personlig trener		
Personlig trener i gruppe

kr 1490,- pr. mnd
kr 485,- pr. mnd
kr 415,- pr. mnd
kr 435,- pr. mnd
kr 685,- pr. mnd
kr 535,- pr. mnd
kr 100,- (engangsbeløp)
kr 600,- pr. år
kr 195,- pr. uke
kr 150,-/120,- pr. gang
fra kr 390,- pr. time
fra kr 590,- pr. time (2-4 pers)

Hva.....?
Har du ikke serviceavtale?

*inkl. 30 PT-timer **inkl. 4 veiledningstimer pr. år. ***Alle medlemskap forutsetter kjøp
av nøkkelkort kr 100,- (engangsbeløp). Med forebehold om feil og endringer.

AKTIV FOR ALLE

På Aktiv Otta finner du et
variert treningstilbud som
passer de fleste. Du kan
trene på egenhånd, med
venner, med personlig trener,
med din kjære eller i grupper
med en av våre motiverende
instruktører. Våre instruktører
og treningsveiledere hjelper
deg i gang med trening eller
å komme deg videre med
nye mål. Gjennom året har
vi også ulike typer kurs som
f.eks. barnedans og yoga.

AKTIV BEDRIFT

I samarbeid med Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste
(GBHT) tilbyr Aktiv Otta rabattert trening for GBHT sine
medlemsbedrifter.
Aktiv Otta tilbyr også gruppetrening for bedrifter. Flere
bedrifter har sponsede medlemskap for sine ansatte.
Snakk med din arbeidsgiver om støtte til trening.
Vi lager et skreddersydd opplegg for deg.
Kontakt oss for å finne en passende løsning.
T. 61 23 55 80 eller post@aktivotta.no

Gudbrandsdal
Bedriftshelsetjeneste

Din
samarbeidspartner
innen HMS
Tlf. 61 23 15 55
post@g-bht.no
www.g-bht.no

TIMEPLAN VÅR/SOMMER 2014
Timeplan gjelder fra 21. april 2014. Med forbehold om feil og endringer. Følg med på www.aktivotta.no for daglig oppdatert timeplan og beskrivelse av de enkelte gruppetimene.
Alle timer varer 55 min dersom ikke annet er oppgitt i parentes bak timen (30) = 30 minutter. Ta med drikkeflaske, lite håndkle og rene innesko.

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

0645 Sykkel
0900

Fysiogruppe
Otta Fysikalske

1000

Styrke - StabilitetBalanse - Anita K

1015
1130

Ngdal Vgs
Toppidrett

0630

Sykkel
Anita LG

0830 Yoga
Kjersti-Oline

0830

TRX-slynger
Anita K

0800

Step/styrke
Kristin

0950 Ottbragden
Barnehage

0830
0930

Ngdal Vgs
Toppidrett

0830
0930

Ngdal Vgs
Toppidrett

0900

Fysiogruppe
Otta Fysikalske

1100

Senior Sykkel
Anita K

1150

Smurfen Barnehage

1100 Senior Sal
Anita K

1500

Basistrening J13
Otta IL - Kristin

1500 Basistrening G14
Otta IL - Anita K

1630

Killi Bil bedriftstime

1600

Otta Sag bedriftstime
Camilla

1600 Team LMS
bedriftstime

1745

Høypuls / Tabata
Kristin

1800

Corebar FIT
Anita K

1800 Corebar HIT
Kristin

1730

TRX-slynger
Christine

1800

Sykkel
Britt Nina

1800

Sykkel (55)
Rune

1900 TRX-slynger
Kristin

1830

Step/Styrke
Eli

1915

TRX-slynger
Anita

1900

Råsterk (40)
Anita

1930

Stretching (30)
Kjersti-Oline

2015

Zumba
Anita

1900 Eidefoss bedriftstime

Grønne timer

Passer alle

Røde timer

Passer deg som har trent litt

Blå timer

Passer de fleste

Hvite timer

Kurs, bedriftstimer og private timer

TIMEBESKRIVELSER

Corebar FIT™ - En energisk og genial time for deg som er moderat til
godt trent.Timen inneholder «full pakke» med kondisjon, styrke, balanse
og bevegelighet med spesielt fokus på coremuskulaturen.
Corebar HIT™ - HIT står for High Intensity Training og er den ultimate
«ut av komfortsona» intervalltreningstimen for deg som er godt til svært
godt trent. Timen inneholder full pakke med kondisjon, styrke, balanse
og bevegelighet med spesielt fokus på coremuskulaturen. Dette er et
fyrverkeri av en time med høyt tempo og fengende musikk samtidig som
den er enkel å følge. Vi anbefaler alle å gå på Corebar FIT først for å lære
teknikken, og dermed bedre trenings-effekten.
Råsterk (40) - Styrketrening med bruk av frivekter. Lett oppvarming i
timen, men varm gjerne opp litt på egen hånd.
Styrke-Stabilitet-Balanse - stabilitet/core, balanse og smidighet med
fokus på god holdning! Passer alle! Benytter vektskive og matte.
Step - høypuls kondisjonstrening på stepkasse. Step/styrke inneholder
styrketrening med vekter i tillegg.
Stretching (30) - Bevegelighetsøvelser for å gi økt fleksibilitet
Høypuls Tabata - En effektiv intervalltime i familie med “4x4 min”.
Hvert intervall i Tabata-delen er 20 sek arbeid og 10 sek hvile i åtte omg,
totalt 4 minutter. Variasjon mellom to øvelser per intervall.
TRX-slynger - et apparat som består av to slynger som er festet til
taket, og som du kan benytte til å gjøre ulike styrke- og kondisjonsøvelser ved bruk av egen kroppsvekt og gravitasjon. Lengden kan enkelt
justeres, slik at du kan gjøre øvelser stående, liggende og sittende i ulike
positurer. Du kan også variere vanskelighetsgrad ut fra eget ønske, og
dermed skal apparatet kunne brukes av alle – uansett fysisk form og
alder. Du får brukt absolutt hele kroppen i løpet av TRX-timen - både
armer, bein, skuldre, rygg og mage. Det er også mye balanse og
fleksibilitet involvert.
Yoga - Bevisst pustetrening og enkle kroppsøvelser som modifiseres
etter deltakerens evne. Avspenning. Meditasjon. Passer alle. Kursbasert
time. Anbefales at du deltar på alle timene. Nytt kurs starter mai 2014.
Zumba - Timen passer alle. Zumba er en artig treningsøkt sammensatt
med fengende latin-amerikanske rytmer og dansetrinn fra salsa, cumbia,
merengue, raggaton, samba m.fl.
Sykkel - Passer alle. Alle våre sykkeltimer kjøres nå med
iQniter Pulsstyringssystem (se s. 11)
Aktiv Senior (sal - 45) - enkel og effektiv kondisjon- og styrketrening
Aktiv Senior Sykkel & Styrke/balanse (45) - kondisjonstrening på
sykkel med balanse og styrke i sal etterpå.
Alle timene varer 55 minutter hvis ikke annet er oppgitt (tall i parantes bak gruppetimen).
Husk å ta med innesko, drikkeflaske og håndkle.

AKTIVITETER 2014
Forbehold om feil og endringer.

23.4
Fra 6.5
1. juli
Fra 1.6
Uke 35
Uke 36
Uke 40
Julen

Aktiv Mårgåfugl startet igjen. Vær med på
morgensykling og samle merker. Premier til de
med flest fugler.
Nye Corebar Releaser
Trekning av Mårgåfuglvinnere.
Kr 415,- pr. mnd for sommertrening for student
Kr 485,- for øvrige. Nøkkelkort kr 100,- kommer
i tillegg hvis du ikke har det fra før.
Aktiv Otta 9 år. Bursdagsfeiring hele uka...
Barnedans 4-6 år starter opp
Høstferie kr 195,- pr. uke + nøkkekort 100,-.
Kr 395,- for trening i hele jula 19.12.14-2.1.15

Alltid oppdatert info på www.aktivotta.no

Corebar Boost
29. mars 2014

Alle Aktiv Otta sine Corebar-instruktører var på Corebar
Boost 29. mars for å få ny inspirasjon til vårens timer.
F.v. Kristin Didriksen, Anita Koot, Christine Guttormsen,
Anita Lien Grindstuen og Camilla Smidesang.
Side 3

Kosthold:
Er du sommerklar?

Skrevet av: Kostholdsveileder Mona Haugen-Kind

Nedre Dørålseter Turisthytte
Viktig melding!

Når kroppen har gjennomført servicen hos Aktiv Otta, er
det tid for langtur i vakre Rondane. Rabatt på overnatting
for deg som er medlem hos Aktiv Otta.

Hjertelig velkommen!
Trond og Elin Stordal
Tlf. 91336478 E-mail: eli-r-ha@online.no

www.doralseter.no

Ring oss
på 04800
hele døgnet,
alle dager.

A for Alltid åpent.

Nå står maidagene for tur. Noen blir
stresset med tanke på den såkalte
sommerformen. Julematen, vinterkulde
og innesitting, samt det siste påskegodteriet har gjort sitt med kroppen, mens
andre har jobbet på formen siden januar.
Andre igjen har kanskje gitt opp, da de
innser at bunaden har krympet enda
mer til årets 17. mai enn i fjor. Er du en
av de heldige som er fornøyd med den
nåværende formen og har en god helse,
så er det kjempebra. Nyt det! Når det
gjelder kroppsform spørs det litt hvilket
krav man har til seg selv. Vil man bare
kvitte seg med et par vinterkilo eller
passe inn i fjorårets bekledning kan man
ta et lite tak rundt påske og være noenlunde klar til både festdagene i mai og
sommeren, mens hvis man vil skimte
six-pack`en i juni bør en kanskje begynne
litt tidligere...

Smartere valg i hverdagen
Det er ikke snakk om å legge om til en
ekstrem lavkarbodiett, men det å ta litt
smartere valg i hverdagen for å forebygge
de sykdommene som kan komme over
tid! Hva med å bytte ut brødskiven om
morgenen med et par kokte egg, skinke
og litt grønnsaker? Går det an å tenke litt
alternativt når det gjelder lunsj på jobb?
En matboks trenger ikke å inneholde bare
3 skiver med kneipbrød med slapp ost og
salami hver dag.
Noen nyttige tips
Bruk mai til å gå gjennom kostholdet og
tenke litt i nye baner. Fokuser hovedsaklig på proteiner og fett, karbohydratene
kommer av seg selv.

Det er mulig å spise for eksempel taco
flere ganger i uken og kalle det et sunt
måltid. Bytt ut vanlig kjøttdeig med
karbonadedeig og rømme byttes ut med
mager kesam. Bruk masse grønnsaker,
hjemmelagd guacemole, tacosaus og
krydder uten sukker, speltlompe eller
lignende i stedet for tacolefse, da har du
Sjekk kostholdet og bli mer aktiv
et ypperlig måltid! Rent kjøtt, grønnsaDen letteste måten å bli klar til sommeren
ker, frukt, nøtter, frø, kokos- og olivenolje
er "enkel"; Kutt ned på kalorier og karboer alle ingredienser i et sunt og godt
hydrater, øk kondisjonstreningen. Styrkekosthold.
trening er absolutt å anbefale hele året.
Har du lyst til å se resultater til sommeren Og husk, det er lov til å kose seg i blant.
må du i tillegg vurdere både matinntak og Kanskje ikke 3 dager i uken med "all you
om du kan trene litt ekstra på våren.
can eat", men litt ekstra godt en gang i
uken må være greit. Nyt 17. mai med et
Andre faktorer som spiller inn
glass musserende vin og et kakestykke
Her er det flere faktorer som gjør at det
med god samvittighet, det fins andre
kanskje ikke er så enkelt likevel. Kanskje dager man kan tenke på kostholdet.
du har fysiske problemer som gjør at det
Trenger du hjelp til
ikke er så lett å trene kondisjon, kanskje
å komme i gang?
det er en psykisk faktor som gjør at du
spiser for mye og feil mat, ofte er det
Kontakt
også en kombinasjon. Lite tid generelt,
Mona Haugen-Kind
barn som krever sitt, for lite søvn, stress
Kostholdsveiledning
på jobb og i familielivet er også faktorer
Østlandet
som spiller inn på dette med tid og ork til
kostveileder@live.no
å trene.
Tlf. 476 51 593
Hva med karbohydratene?
Ønsker du å bestille sunne produkter,
Den enkleste måten å gjøre noe med
kan du gjøre det på nettsiden:
vekten og kroppsformen er å se på kostwww.kostholdsveiledning.com
holdet, luke ut unødvendige matvarer og
legge til sunnere alternativer. Den nyeste
forskningen på feltet viser at en kalori
ikke er en kalori med tanke på næringsinnhold. Det er flere og flere som merker
at de ikke tåler karbohydrater så godt.
Det skyldes antageligvis at vi har tilgang
på den type matvarer hele tiden, og at vi
derfor overbelaster hele systemet vårt.
Diabetes 2
Det blir mer og mer vanlig i Norge å
få livsstildiabetes, diabetes type 2, og
mange går med det uten å vite det. Enkelt
forklart skjer det slik: man spiser ofte
usunn mat med mye karbohydrater for så
å tåle mindre og mindre karbohydrater,
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mens man fortsetter å spise like mye av
det. Man får høyere insulin over tid,
utvikler insulinresistens og til slutt
diabetes 2. Forhøyet insulin gjør ikke bare
at man utvikler denne sykdommen, man
ligger også i konstant fettlagringsmodus.
Ola Nordmann bør altså kutte ned på
karbohydratene for å ha en optimal helse,
det er karbohydrater og tildels proteiner
som påvirker insulinet, fett gjør det ikke.

TRENING TIL
MUSIKK HJELPER!

Tempo i musikken påvirker pulsen din.
Rytmer stimulerer kroppen til prestasjon og forlenger utholdenhet. Musikk
gjør kroppen rett og slett mer intelligent
Den lærer bedre nye bevegelser. Musikk
du liker tar bort tanker om å være sliten.
Rytmer og beats øker motviasjonen til
å holde ut. Beroligende musikk senker
hjerterytmen og gjør avspenning lettere.
Enkelte typer musikk kan stimulere
fantasien til å skape motiverende indre
bilder. Hvor godt du liker musikken er
avgjørende for hvilken effekt den har på
prestasjonen og utholdenheten din. Så
velg etter lysten.
Skru opp volumet og kom i gang!

Christine Guttormsen

TEAM
AKTIV

Gruppeinstruktør, fysioterapeut,
treningsveileder og eier/styremedlem.
Sertifisert TRX- og Corebar-instruktør.
Oppvokst på
Ås, bodd på Otta siden 1987.
Til daglig bedriftsfysioterapeut i Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste.
Instruktørkurs med “Liv & Lust”,
BOSU-ball/stor ball og deltatt på flere
conventions. Favorittlåter å trene til:
Pirates of the Caribbian og The Final
Countdown.

HVORFOR OPPVARMING?

Det er alltid lurt å varme opp før du starter trening. Oppvarmingen forebygger
skader og øker prestasjonsevnen. Hva skjer egentlig i kroppen?
En av de viktigste fordelen ved å varme opp, er endringene i nerveforbindelsene.
De blir bedre til å sende hjernens signaler videre til musklene, slik at kroppen
fungerer optimalt. Det skjer spesielt hvis oppvarmingen omfatter bevegelser som
ligner de du skal gjøre under selve treningen. Skal du løfte tungt, er det lurt å ta

Kari Svelstad Kittelsen
Sykkelinstruktør, fysioterapeut/
osteopat. Oppvokst på Nord-Sel,
bor på Otta.
Mensendieck fysioterapi, idrett
grunnfag og osteopati. Har også
utdanning som instruktør fra
Friskis & Svettis, spinninginstruktør
og diverse styrkekurs. Arbeider til
daglig på Ottaklinikken AS.

Thomas Brandt-Møller

Oxybox- og sykkelinstruktør. Oppvokst i
Frederikssund Danmark, bor nå på Otta.
Båtbygger, befal i forsvaret, politiassistent.
Utdannet fra Forsvarets Gymnastikskole,
deltatt i marinefemkamp og forskjellige
patrulje/skytekonkurranser i Danmark og
utlandet. Klatreinstruktør og utdannelse i
vinterfjell ved Høyskolen i Bø i Telemark.
Undervist spinning i 8 år og har selv trent
spinning siden 1996.
Favorittlåter: Jubel Sonnentanz, Call on Me
Eric Prytz, Trance 2008 Armin von Buuren

Anita Koot

Daglig leder, personlig trener,
gruppeinstruktør og eier/styreleder.
Fra Otta. Utdannet ved Norges Idrettshøyskole (NIH) som personlig trener,
treningsveileder, gruppeinstruktør og
seniorinstruktør. Sertifisert instruktør i
konseptene Corebar, Dance Workout/
Movimenti, Zumba, TRX og Triggerpoint. Diverse kurs og conventions
innen trening. Bachelor i økonomi/
markedsføring, styrekompetanse BI.

Kristin Knutsen Didriksen

Gruppeinstruktør, treningsveileder,
eier/styremedlem, fysioterapeut/
akupunktør. Sertifisert TRX-, Triggerpoint, Corebar- og Oxybox-instruktør.
Driver til daglig Otta Fysikalske Institutt.
Ekte sørlending med ”blaude” konsonanter, bosatt på Otta. Tidligere aktiv
alpinist, Skigymnas Hovden, skiinstruktør, fysioterapiutdannelse i Berlin. 2-årig
osteopati. Lymfødemutdanning. A-, Bog C-trenerutdannelse og bootcampinstruktør fra NIH. S.A.T.S utdannelse på
sykkel. Bosu, step og styrkekurs.

5-10 oppvarmingsløft med for eksempel halvparten så tung vekt. Under
oppvarmingen utvides blodkarene, slik at oksygen fra lungene trenger raskere ut
til musklene. Knær, ankler, skuldre og andre vitale ledd blir smurt når du varmer
opp, fordi leddene skiller ut mer leddvæske. Leddvæsken blir også mer tyntflytende, slik at den trenger raskere ut til alle delene av leddet. Bruk gjerne 10 min
på å varme opp. Start rolig, og øk intensiteten langsomt. Du skal helst svette litt,
men pass på at du ikke tar så hardt at du blir sliten før den egentlige treningen.
God trening!

Eli Kallåk

Gruppeinstruktør. Fra Otta.
Faglærer i kroppsøving og jobber til
daglig på Nord-Gudbrandsdal Videregående skole avd Otta. Har tatt
deler av S.A.T.S skolen. (Anatomi, fysiologi, oppbygging av timer, step bl.a)

Rune Killi

Sykkelinstruktør. Fra Otta.
Lærerhøgskole i Trondheim i 4 år og
jobber ved Otta skole.
Har deltatt på forskjellige kurs og
conventions for opplæring på spinningsykkel. Ivrig løper og skiløper.
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Camilla Smidesang

Gruppeinstruktør og eier/styremedlem
Fra Otta. Sertifisert gruppeinstruktør
fra Norges Idrettshøyskole. Sertifisert
Corebarinstruktør.
Bachelor i økonomi/administrasjon fra
BI og arbeider til daglig på Otta Sag og
Høvleri AS.
Favorittlåter å trene til: Sweat Snoop
Dog, You shook me all night long og
One step away.

Robert Svarverbakken

Personlig trener og treningsveileder utdannet ved Norges Idrettshøyskole.
Fra Nord-Sel. 4 år idrettslinje/allmennfag,
1 år ved idrettsavdelingen Befalskolen
for Marinen, utdannet bedriftsøkonom.
Arbeider til daglig på Opplysningen 1881
AS. NIH Fitness – coaching og trener 1,
A- og B- kurs. 18 års jobberfaring som
instruktør i styrketrening. 23 års erfaring med trening med frivekter. Tidligere
konkurranseutøver i langrenn, løping og
sykling.

Gunn Berget Lund

Resepsjon. Fra Otta. Utdanning fra
handel og kontor og helse/miljø. Har
drevet egen butikk i 17 år. Liker å
trene med ski, fjellturer og saltimer
med styrke. Øvrige interesser er å gå
turer, håndarbeid og oppussing.

Kjersti-Oline Speikland

Yogainstruktør innen medisinsk yoga og
antigravity yoga, fysioterapeut,
osteopat, fysiopilatesinstruktør,
treningsveileder og eier/styremedlem.
Oppvokst på Vinstra. Har en rekke kurs
innen kosthold og fysisk aktivitet, stor
ball/BOSU-ball, Kinetic Control; kroppsbalanse & kontroll, stabilitetstrening,
medisinsk treningsterapi. Arbeider til
daglig på Plusshelse AS.

Ottadalen Installasjon elektrobutikk
Hvitevarer
Brunevarer
Data / Tele
DAB Radio
Led belysning / lampebutikk
Vågå 61 23 22 40 Lom 61 23 22 50 Skjåk 61 23 22 51
www.ottadalen.com

nstallasjon – Tele / Data – Hvitevarer – Brunevarer – EL kontroll bolig og landbruk

Kristin Hansen Grothe

Resepsjon. Bosatt på Sel. Går siste
året på studiespesialisering på Otta vdg
skole og er dermed russ i år. På fritiden
liker hun å trene styrke og løpe intervall.
Favorittlåter til trening: Selfie, Still Your
King og Wild Wild Love
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Hildegunn Kleiven

Resepsjon. Opprinnelig fra Andøy,
oppvokst i Årdal i Sogn. Bor i Vågå.
Utdanning innen handel og kontor. Fagbrev kontorfaget. Konsulent Vågå
Lensmannskontor. Hobby: Turgåing,
bøker, krim, strikking, hekling,
kryssord og sudoku.

Vågå 61 23og
22 40 gratis
Lom 61 23 utkjøring
22 50 Skjåk 61 23 22 51
Meget god service
www.ottadalen.com
av hvitevarer i regionen

Installasjon – Tele / Data – Hvitevarer – Brunevarer – EL kontroll bolig og land

Ewa Wolak

Renholder. Opprinnelig fra Polen.
Bosatt på Kvam. Har tidligere jobbet
som kasserer i bank og har drevet bar.
Driver nå eget renholdsfirma Evask i
tillegg til å være ansatt hos oss.

Inge Mr. Fixit Sørensen

Verdens Beste Vaktmester - Inge fikser
alt! Fagbrev som bilmekaniker, teknisk
leder. Vaktmesterskolen NKI.

Anita Lien Grindstuen

Sertifisert gruppeinstruktør fra NIH
Idrettshøyskole. Sertifisert instruktør i
Corebar, Dance Workout/Movimenti
og sykkel. Instruktørkurs i spinning og
deltatt på diverse conventions.
Oppvokst på Dovre, bor på Otta. Ett år
på linjen sportsjournalistikk og idrett ved
Skjeberg folkehøyskole, bachelorgrad i
medievitenskap fra NTNU og bachelorgrad i journalistikk fra Høgskulen i
Volda. Jobber til daglig på NAV
kontaktsenter på Otta. Favorittlåter å
trene til: Final Countdown, Scooter Good to be back, Ellie Goulding - Burn.

Første omgang av
Det Store Pulsslaget i
Nord-Gudbrandsdal er
straks over! I 3 måneder har
24 bedrifter kjempet om heder
og ære! 14. mai kåres
den sprekeste bedriften.
Kom du ikke med denne
runden? Fortvil ikke.
Til høsten kjøres i gang en ny
runde med Det Store Pulsslaget!
Ring oss på tlf. 913 49 226
E-post: post@pulsslaget.no

www.pulsslaget.no

Økonor Otta
Tlf: 61 23 66 20, otta@okonor.no

VARIASJONER PÅ TREDEMØLLA
1. Få mest mulig ut av 20 minutter/tempoøkt
Varm opp med 5 min rolig jogg, Øk så farten til et tempo
du kan holde i 10 min. Jogg ned rolig i 5 min.

2. Overkomme kjedsomheten (og bli lynkjapp)

Britt Nina Andersen

Sykkellinstruktør. Oppvokst i Ski,
bor på Otta. Arbeider til daglig som
bedriftssykepleier ved Gudbrandsdal
Bedriftshelsetjeneste. Har B-kurs,
styrkekurs Norges Idrettshøyskole og
diverse instruktørkurs/conventions.

Se på tv eller hør på musikk mens du løper. Løp i rolig
langturfart. I hver reklamepause på tv øker du farten og
løper hardt helt til reklamepausen er over. Hvis du hører på
musikk, løper du hardt for eksempel hver tredje sang.

3. Bli raskere uansett distanse

Sett tredemøllen på 2% motbakke. Etter 10-15 min oppvarming løper du fartslek med rolig jogg i pausen like
lenge som hvert av intervallene. Eksempel 1 min hardt 1 min rolig. Følg mønsteret 1-2-3-2-1-2-3-2-1 min,
deretter nedjogging.

4. Komme tilbake etter sykdom/skade

Veksle mellom å jogge og gå. 2 min jogging - 2 min gange
i totalt 20-30 minutter. Hvis dette føles greit følg samme
prinsipp, men øke til 3-4-5 min etterhvert. Tilslutt kort ned
på gåpausene mellom joggeintervallene til 1 min.

5. Venne leggene dine til tredemølleløping

Start med rolig fart på tredemølla. Etter 5 min øk farten
med 1-2 km/t i 1 min, deretter tilbake til rolig fart igjen i 2
min. Fortsett å variere både fart og motbakke på denne
måten.

6. Bli sterkest mulig i motbakke

Etter god oppvarming, øk motbakken på tredemølla til
4-5% og løper slik at belastning blir tilsvarende 80-90% av
makspuls. Lett nedjogg minst 10 min etterpå. Denne økten
gjør deg sterkere og øker din totale utholdenhet.

Har du lyst på energi og overskudd?
Skrevet av: Friskvernkonsulent Unni Høiby

Eller er du kanskje en helsebevisst leder som ønsker å gi
dine ansatte og firmaet et løft? Helse og velvære er helt
og holdent vårt eget ansvar. Ingen andre kan overta det
ansvaret uansett hvor gjerne vi vil. Å ta ansvar innebærer å
forebygge fremfor å reparere. Du fortjener de beste
forutsetninger for du skal holde deg frisk og rask!
Friskvern er å ta grep i hverdagen i forhold til kosthold,
stress, fysisk aktivitet, søvn og ergonomi. En friskvernkonsulent jobber med å inspirere og coache mennesker
til å leve et friskere liv.
Intensjonen med å gi de ansatte tilbud om f.eks. massasje,
er å forebygge eventuelle belastningsskader og redusere
sykefravær. Ved å fokusere på den fysiske helse via massasje og dialog om trening, bidrar friskvernkonsulenten til
økt trivsel og mestring i hverdagen for de ansatte og
bedriften i sine helhet.
Høres dette spennende ut?`
Kontakt:
Friskvernskonsulent Unni Høiby
Mail: unni@hverdager.no
Tlf. 90 87 17 34
www.hverdager.no
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KILLI holder bilen din sprek
Plusshelse sin visjon er å kunne være med å skape en forskjell for de menneskene
vi møter i vår praksis. Vi ønsker å være et naturlig valg som samarbeidspartner
innen helse i sitt videste perspektiv.
Plusshelse har bredde i fagkunnskapen og lang erfaring både innen respektive
fag, men også fra tidligere arbeidsfelt og livserfaringer. Dette gir oss et unikt blikk
på det å veilede mennesker som er i sårbare livsfaser eller som ønsker å skape en
endring.
Vi tilbyr osteopati, psykomotorisk fysioterapi, yoga, EFT-terapi, coachingsamtale
og coachingterapi, kostveiledning og karriereveiledning. Vi jobber tverrfaglig og
kartlegger hvilke behov du har. Sammen med deg kommer vi frem til en plan for
samarbeid og hvilke av våre tjenester du ønsker å bruke.

Salg av VW, Ford og Mitsubishi
Bruktbiler
Mekanisk merkeverksted
Skade- og lakkverksted
Delebutikk
Bilutleie
Bilberging Falck, NAF, Viking
Døgnvakt 992 10 260

MAITILBUD HydroMassasje: Kom innom og prøv vår massasjeseng!
Hydromassasjen er en vannmassasjeseng hvor du ligger fullt påkledd.
15 minutter gir samme effekt som 60 min klassisk massasje.
Kun 150,- for 15 minutter ut mai. (Ordinært kr 200,-)

Kjersti-Oline Tlf. 47 39 59 14 - kjersti-oline@plusshelse.no
Osteopat og fysioterapeut med fordypning innen sjokk- og
traumeterapi, fysiopilates- & medisinsk yogainstruktør. Holder på med
en mastergrad i psykisk helse med hovedvekt på psykomotorisk Fysioterapi og har en fordypning innen sjokk og traumeterapi.
Hun er spesielt opptatt av hvordan kroppens muskel- og bindevevssystem lagrer følelser og livshendelser, og hvordan man gjennom ulike
tilnærming kan gi slipp på spenninger som er med å skape smertetilstander.
Mona Tlf. 47 65 15 93 - mona@plusshelse.no
Kostveileder. Holder på med utdanning innen optimal trening. Mona
mener det er viktig å formidle at naturlig mat kan være den enkle
veien til god helse - både forebyggende og rehabiliterende. Hun har
selv god erfaring med hva kost og trening har gjort for henne, og
ønsker å gi andre samme mulighet.

1. Jeg har ikke tid

Du rekker som regel det du vil. Har
du tid til å se tv, ringe en venninne
eller sitte på Facebook? Finn ut hvor
viktig det er for deg. Du unngår at
trening blir et stressmoment hvis du
legger det inn i ukeplanen din og
setter deg delmål.

2. Jeg sov så dårlig i
natt

	
  

avslapning, sosialt samvær og kulturelle utflukter.

Lill Stella

Tlf. 90
77som
11yogainstruktør.
64 - lillstella@plusshelse.no
Kjersti-Oline Speikland skal være
med
Hun har sin bakgrunn i
Medisinsk
Yoga, somsamtalecoach
er basert på Kundaliniyoga,
Ayurvedisk
medisin
og tradisjonell
Utdannet
i psykosyntese.
Under
utdanning
som
kinesisk medisin. Kjersti-Oline er utdannet fysioterapeut og osteopat. Hun har fordypet
coachterapeut.
Hun
har
siste
del
av
praksisperioden
sin
hos
seg i traumeterapi og psykisk helse, og bruker yoga aktivt i behandling som en effektiv
Plusshelse
og
er ferdig
i vår.jobber
Stellamye
er genuint
opptatt
av menneskers
tilnærming
til kropp og
psyke.
Kjersti-Oline
med kroppens
bindevevssystem
både som
osteopat, yogainstruktør
og innenfor
strukturell
Yoga
endringsprosesser
og ønsker
at alle
skal integrering.
ha mulighet
til erå en
hente frem
fantastisk måte å bli kjent med seg selv på, få mer ro i tilværelsen, og til å hjelpe
potensiale.
Hun har blitt fascinert av yogaverdenen, så hun
kroppensitt
til åbeste
bruke sin
iboende helbredelsesevne.
ønsker å jobbe med det fremover også.

Yogareise med Plusshelse til Jordan 13.-27 oktober 2014

Har du lyst til å bli mer avslappet og takle en krevende hverdag bedre?
Ønsker du mer vitalitet og en mer positiv innstilling? Bli med oss til Jordan og få
påfyll gjennom yoga, avslapning, sosialt samvær og kulturelle utflukter.
Mer info og bestilling av reise tlf. 99 69 38 54 eller monique@scandinaviatours.no
For mer informasjon om Plusshelse AS og de enkelte behandlingsformene og hva
som tilbys, se vår hjemmeside www.plusshelse.no eller stikk innom for en prat.
Vi sees på Sjoa!
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www.killi.no

HVA ER DIN UNNSKYLDN

Tone Tlf. 97 55 09 70 - tone@plusshelse.no
Pedagog innen salg, service, markedsføring og ledelse. Har jobbet
bredt innen dette fagfeltet i over 20 år. Jobber som veileder i
arbeidshelse med fokus på å bevisstgjøre kompetanse og erfaring
og undervisning rundt ulike arbeidshelsetemaer. Tone er opptatt av å
skape gode relasjoner gjennom åpen kommunikasjon, ærlighet
og respekt.
Eldbjørg Tlf. 47 39 59 12 - eldbjorg@plusshelse.no
Coach i psykosyntese og EFT-terapeut. Veileder innen arbeidshelse
og har lang egenerfaring fra ulike yrker som pleie og omsorg,
Yogareise
til Jordan
snekker og frisør.
Har drevet egen
frisørsalong i over 20 år. Fokuset
13.
–
20.
oktober
i jobben på Plusshelse er mental og2014	
  
følelsesmessig bevisstgjøring
	
  
og endringsarbeid individuelt og i grupper. Med sin kreativitet og sitt
Har du lyst til å bli mer avslappet og takle en krevende hverdag bedre. Ønsker du mer
skjer
detinnstilling?
mye spennende
i møte
mennesker.
vitalitet humør
og en mer
positivt
Bli med oss til
Jordan,med
og fåandre
påfyll gjennom
yoga,

Vi trener på Aktiv Otta, blir i toppform
og yter derfor maks for våre kunder.

Killi Bilsenter AS
Skansen 4a
2670 Otta
Tlf. 61 23 62 80
killi@killi.no

Etter en natt med dårlig søvn er det
ingenting som letner på humør og
kropp som en lett treningsøkt. Du
behøver ikke kjøre deg hardt, kjenn
på kroppen og vær snill mot deg selv.
Å bli liggende inne, vil bare gjøre deg
trøttere og etter en økt vil du i alle fall
sove mye bedre natten etter.

3. Jeg er for sulten

Spis noe lett som gir rask energi før
du setter i gang. En moden banen,
en neve rosiner, litt nøtter eller en
smoothie. Styr unna proteinbarer o.l.
før trening, da disse ikke er like lette å
bryte ned. Sats på enkel planlegging
av kostholdet i løpet av uka, slik at du
ikke stadig er sulten og uopplagt.

4. Det er så kjedelig

Du velger selv hva slags treningsform
du skal satse på. Synes du vektrening
er kjedelig, kan du velge en gruppetime med musikk. Men ikke all trening
kan være kjempegøy om du ønsker
resultater. For å presere optimalt og

øke muskelmassen må du presse
deg, både fysisk og mentalt. Du
trenger faktisk ikke trene lenge om
gangen for å få effekt.

5. Det passer bedre å
begynne neste uke

Når passer det egentlig å kjøre noe
som krever en skikkelig innsats? Det
er alltid enklere å utsette. Særlig hvis
du ikke har fått inn gode treningsvaner. Hvis du vil gjøre en endring,
begynn i dag.

6. Jeg har vondt i...
(en eller annen kroppsdel)

Grunnen til at vi har vondt et sted er
som regel at vi ikke beveger kroppen
nok. Når du begynner å trene vil kroppen raskt bli sterkere, mer utholdende
og mer bevegelig. Har du en skade, har
du krav på hjelp fra en fysioterapeut.
Ikke la det hindre deg. Finn en treningsform som passer for deg og din kropp.

7. Jeg skulle
ønske jeg så bedre ut
i treningsklær

Der har du motivasjonen din servert
på et sølvfat. For gjett hva som gjør
at du ser bedre ut i treningsklær? Jo,
trening. Regelmessig trening. Det kan
du gjøre noe med i dag.

PULSKLOKKER

Vi selger lekre pulsklokker på Aktiv Otta. Kom og se på utvalget vårt. Pulsbeltene benyttes på
alle våre sykkeltimer, der du ved hjelp av iQniter pulsstyring får større utbytte av din treningsøkt.

Pris kr 390,Pulsbelte kr 599,-

Spesialtilbud!
Belte + klokke kr 1800,Førpris kr 1989,-

Pris kr 3990,Pulsbelte kr 599,-

ING FOR IKKE Å TRENE?
8. Jeg er ikke i god
nok form

Du blir ikke i god form før du
begynner å trene. Det er vanskeligst
å komme igang. Så snart du har
begynt, stiger formen. Trikset er å
tilpasse trening til ditt nivå. Dette får
du hjelp til på Aktiv Otta.

9. Bare tanken på det
gjør meg sliten

Det er ingenting som gjør trening
så tungt som å vurdere fram og
tilbake; skal, skal ikke. Det viktigste
er å komme seg ut, uten å tenke for
mye. Men husk at trening skal være
utfordrende. Ikke start for hardt, men
begynn med små utfordringer. Etter
hvert vil du synes det er deilig med et
skikkelig endorfinkick.

10. Jeg orker ikke.
Føler meg litt slapp i
dag.

De aller fleste blir slappe av en inaktiv
hverdag. Gode treningsvaner vil gi
deg mer energi. Garantert. Om du
så bare tar en ti min tur rundt kvartalet, vil energien stige flere hakk. Det
gjelder bare å komme seg opp av
sofaen og ut døra og ikke legge lista
så høyt. Alle kan ha dårlige dager innimellom, men du kommer garantert
ikke til å angre på at du valgte trening
foran tv-titting eller Facebook.

11. Jeg har ingen å
trene sammen med

Hva om venner, kolleger eller kjæresten
tenker det samme som deg? Våg
å strekke ut en hånd og spørre. Det
kan bli kjempegøy og kanskje blir du
introdusert for nye treningsformer. Er du
medlem på Aktiv Otta, kan du bli med
på ulike gruppetimer.

Rondane

Jakt og Fritid
Start treningen hos oss!

Følg aktiviteten din gjennom døgnet med den
nye Polar Loop aktivitetsmåler. Svært enkel i
bruk, kobles mot PC eller telefon.

12. Jeg blir fort lei

Vær tålmodig og hold ut den første
tiden. Regn med 1-3 måneder for
å komme inn i vanen og se tydelige
resultater. Gi deg selv ros og ikke
gi opp som du ikke får til så mange
økter som du planla. Start alltid en
ny uke med et mål. Ta det heller igjen
om du ikke lykkes hver gang. Går du
lei, prøv ulike treningsformer og finn
det du liker best.

13. Jeg føler meg
dum ved siden av
alle sprekingene på
treningssenteret

De fleste starter med denne følelsen.
Det er helt normalt. Vi kan sammenligne oss med andre i alt vi gjør.
Så lenge du får god veiledning og
er trygg på utstyret og hva du skal
gjøre, bruk heller de veltrente som
motivasjon og rådgivere. Tro det eller
ei, de andre tenker faktisk mest på
seg selv.

Se vår spennende kolleksjon av treningsklær og sko!
Vi åpner 8. mai!
Velkommen til Müllersgate 21, 2670 Otta
Tlf. 415 50 408 - rondane@mx-sport.no

Jeg skifter ikke
dekk, men
hjelper deg med

bilringene...

Skaff deg fast serviceavtale
for kroppen din nå!
Ring meg tlf. 61 23 55 80
www.aktivotta.no

9 år 2005-2014

