
STÅENDE  
PLANKE:  
Linda Hilleren  
(t.v) lærer 
hvordan man gjør 
planken stående. 
– Dette var nytt for 
meg! sier hun fornøyd.
 

▴RENSENDE TE: På 
hotellets spa og juice-
bar kan du velge deg en 
detox-te etter en deilig 
massasje.
 

I BLOMST: Ho-
tellanlegget i Sibe-
nic står i blomst 
hele året gjennom. 

Tre nings- 
 tur til  

KROA TIA

Er treningsferie bare for su per mo sjo nis ter? 
Ab so lutt ikke. Vi har reist til Kroa tia med fem ten 
spre ke da mer for å tes te ut hvor dan kropp og sinn 
re age rer på to dag li ge tre nings øk ter i en uke.

 FINN 
FORMEN

N – You are not as fat as you 
imagine, lo ves det i san

gen som ljo mer over høyt ta ler
an leg get, og min ner oss på alt 
vi tren ger å høre, men som vi 
så ofte glem mer. Vi pus ter let
tet ut. Ikke bare har vi ruk ket 
da gens før s te tre nings økt, men 
vi er alt så ikke så tjuk ke som 
vi tror. Her lig! Klok ka er åtte 
om mor ge nen i den kroa tis ke 
kyst by en Si be nic, og små, søte 
ekorn fy ker opp og ned fu ru
trær ne rundt oss. Ad ria ter ha vet 
blin ker in di go blått i bak grun
nen, og er så krys tall klart som 
det bare er her i Kroa tia. Men 
stran den må ven te. Vi er sam
let for å star te da gen på bes te 
mu li ge vis. Ti men he ter Flow, 
og in struk tør Ma rit Rein kjøp 
drar oss i gang med myke be
ve gel ser.

Ren ser kropp og sinn
Vi er oppe på tær ne, og kjen
ner at krop pen ba lan se rer og 
re spon de rer. Så vei le der Ma rit 
oss gjen nom et par gra si øse t’ai 
chibe ve gel ser og sol hil se ner 
vi kjen ner igjen fra yoga ver de
nen. Fin nes det dei li ge re måte 
å våk ne på enn en kjapp kat
te vask og tann puss, for der et
ter å stik ke yoga mat ta un der 
ar men og tus le ned til et fel les
skap av bli de da mer? Men har
mo ni en bry tes for å mo bi li se re 
ag gre sjon. Mu sik ken går fra en 
sak ral Ave Ma ria til sug ge re ren
de in dia ner ryt mer.

– Stram ma gen og spenn 
arm musk le ne, sier Ma rit. – Lev 
dere inn i be ve gel se ne til en 
kri ger som hol der i et tjue kilo 
tungt sa mu rai sverd. Vi svin ger 
det ima gi næ re sver det kon trol
lert over ho det, og går til an
grep ved å hug ge løs av all 
kraft. – Se for deg try net på den 
du ha ter al ler mest i hele ver
den! ro pes det fra sce nen. Det

Rei sen En ukes treningsreise til Si be nic med Jom-

fru rei ser kos ter kr 11 950 kro ner per per son. 

Inklusiv i prisen: Fly rei se t/r Oslo trans-
port, fro kost, to fel les mid da ger, en fel les 
ut flukt og to dag li ge tre nings øk ter in klu dert. 

Ma rit Rein kjøps nes te tre nings tur til Si be nic 

går av sta be len i mai 2014.  
Les mer på www.jomfrureiser.no

Tekst og foto:  
Vi be ke  
Mon te ro

 Hjemmetreportasje

◂IMAGINÆRT SVERD:  
I den holistiske treningen 
tyr vi til sverdføring for  
å komme i kontakt med 
vår indre kriger. Helene 
Olsen (t.h) er gruppas 
yngste deltaker, og svin-
ger sverdet sitt med stil.
 

LUKSURIØST: I lekre Palma 
Bar kommer kelneren vas-
sende med bestillingen din.
 

▾DRA TIL! Wenche Svedjan har 
deltatt på Marits treningsreiser to 
ganger tidligere, og har god 
strikkføring.
 

ENERGI OG TRENINGSGLEDE: 
Marit er et fyrverkeri av innsats, mi
mikk og innlevelse på scenekanten. 
Treningsgleden hennes smitter! 

In struk tø ren 
Ma rit Rein kjøp har job bet i tre nings
bran sjen i fem ten år, og har sam ar bei
det med Jom fru rei ser si den 2010. Hun 
er opp tatt av at alle skal kun ne tre ne 
på sitt nivå og opp nå re sul ta ter. Til 
dag lig dri ver hun tre nings kon sep tet 
Back 2 Ba sic i Nar vik, hvor kun de ne 
hen nes tre ner uten dørs hele året rundt. 

på ferie

◂▴SUNT: Det er 
lettere å ta sunne 
valg ved matbor-
det når man har 
startet dagen med 
trening. Sånn er 
det bare.
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FARLIGE NIN-
JAS: Karin Ol-
sen fra Harstad 
(foran) svinger 
samuraisverd 
med den stør-
ste selvfølge.
 

HOPP I HAVET: Adriaterha-
vet er på sitt aller reneste og 
klareste langs Kroatias kyst.

FROKOST: Etter en times 
trening på morgenkvisten 
smaker det ekstra godt 
med hotellfrokost.

smer ter, så gir Ma rit dem al ter
na ti ve tre nings øv el ser.

Jom fru rei ser er en av fle re 
rei se ar ran gø rer som la ger 
skred der syd de te ma tu rer for 
kvin ner. Lai la Kje se rud er godt 
for nøyd med fe rie for men. 

– Hvis du har lyst til å rei se 
et sted, og in gen av ven ne ne 
dine har an led ning til å bli 
med, så er det jo synd å bli sit
ten de hjem me. Hun er en av 
syv som rei ser på egen hånd 
på den ne tu ren, men da me ne 
ble kjent med hver and re al le
re de på fly tu ren ned over. Når 
vi ser dem un der fel les mid da
gen den and re da gen, er det 
umu lig å fore stil le seg at den ne 
gjen gen ikke kjen te hver and re 
på for hånd. 

– Her re gud, så støl jeg er bak 
her, sier én, og pe ker på tri cep
sen. And re støn ner hver gang 
de rei ser seg, for se te mus ku la
tu ren har også fått kjørt seg 
un der styr ke øv el se ne med 
strikk. Tre nings ut byt tet er det 
in gen ting å si på. 

Slit ne og for nøy de
Dag tre er vi iføl ge Ma rit kla re 
for Freepowerti men. 

– Nå skal dere få slip pe dere 
løs med af ro be ve gel ser og 
kamp sport i før ti mi nut ter. 
Der et ter kjø rer vi av spen ning 
med yoga, og til slutt vil dere 
sit te igjen med sva re ne på alle 
li vets spørs mål i hjer te ne de
res, lo ver Ma rit fra sce ne kan
ten. 

Det går ryk ter om at vi også 
skal få rope og skri ke litt, så 
man ge av oss er eks tra nys gjer
ri ge på det te kon sep tet. Jeg 
skal ikke røpe nøy ak tig hvor
dan ti men for lø per, men én 
ting er sik kert: Vi gir jer net, og 
frem står ty de lig vis som så 
spen nen de at et par for bi pas
se ren de tu ris ter be stem mer seg 
for å del ta. De gjør et tap pert 
for søk på å rope «frisk, fri, full 
av ener gi!» på norsk sam men 
med oss, og smet ter san ne lig 
også inn på grup pe bil det. Det 
er ty de lig at tre nings gle den er 
smitt som!

Uken i Kroa tia går unna i 
hund re ki lo me ter i ti men. Vi er 

ger på ho tel lets spa. Ho tell Ivan 
har fire stjer ner, og både uten
dørs bas seng an legg og krys tall
klar strand rett uten for ho tell
rom met set ter et dei lig luk sus
preg på opp hol det. Da mer på 
tur vet at de må få mest mu lig 
ut av hver enes te dag, for hver
da gen kom mer fort nok.

Gjen nom trent
Et par av del ta ger ne har vært på 
tre nings tur i regi av Jom fru rei ser 
tid li ge re, og vet hva de går til. 
Wen che Sved jan er en av ve te ra
ne ne. 

– Jeg har vært på med på Ma
rits opp legg to gan ger tid li ge re, 
og sy nes hun er utro lig dyk tig, 
smi ler hun for nøyd fra sol sen
gen. 

Wen che har selv id retts fag lig 
ut dan nel se, og er opp tatt av kor
rek te tek nik ker. Hos Ma rit fø ler 
hun seg trygg, og det har hun all 
grunn til. – I lø pet av en uke skal 
vi gjennomtrene hele krop pen, 
sier Ma rit. Del ta ger ne har med 
seg yoga mat te og treningsstrikk 
fra Nor ge. Ut over det er ikke 
Ma rit til hen ger av å bru ke ut styr 
til tre nin gen. Jo fær re ef fek ter, jo 
fær re ting som kan gjø res feil. 
Må let med opp hol det i Kroa tia 
er at alle skal fin ne noe som fen
ger, og som de mest rer. Om 
noen har pro blem om rå der el ler 

te kal les ho li
stisk tre ning, og 

er ren sen de for både 
kropp og sinn. Ut med 

lag ret gørr og guf fe! Hug gin gen 
ap pel le rer. Et par av da me ne fni
ser, mens and re ikke har noen 
pro ble mer med vi sua li se rin gen. 
Et ter på skal vi gi slipp på ag gre
sjo nen ved å slap pe av i ar mer, 
kje ven og skuld re ne. Ma rits me
to der fun ker. På vei fra ti men 
nær mest sve ver vi mot fro kost
buf fe en.

Men hva får da mer i full jobb 
til å del ta på en treningsreise når 
de en de lig har fe rie og mu lig he
ten til å slap pe av?

– Jeg ser på det te som en 
kick start et ter som mer fe ri en, 
sier Lin da Hil le ren.

Her hå per hun å fin ne mo ti
va sjon til å dra i gang trenings
høsten. Hun rei ser med fem ven
nin ner fra Hokk sund som hun 
har vært på tur med man ge gan
ger tid li ge re. Da me ne har hatt 

klubb en gang i må ne den i over 
tjue år, og dri ver fel les spa ring 
for å kun ne unne seg jevn li ge 
rei ser uten mann og barn. Det 
er før s te gang de er med på en 
ar ran gert tre nings tur. 

– Det te hand ler om å gjø re 
noe vi li ker, uten å måt te ta hen
syn til så vel dig man ge and re, 
sier Lise Kris ten sen. Selv tre ner 
hun på tre nings stu dio to til tre 
gan ger i uken hjem me i Hokk
sund, og det vik tig ste med den
ne tu ren er tre nings ut byt tet. 
– Men du må skri ve at vi skal 
kose oss mens vi er her også, 
smi ler ven nin nen Søl vi Foss. 

Og kose seg gjør de, med vin 
til lunsj, og jevn li ge be hand lin

Rei setips

▴ØKOLOGISK: Restauran-
ten Etno Village dyrker 
grønnsakene sine selv. 

▴DEKOR: Gresskarene  
igger strødd utenfor restau-
ranten. Her bruker de se-
songferske varer.

▴LITT ITALIENSK:  
Kroatia ligger ikke langt 
fra Italia, og det smakes 
på maten.

VETERAN: Wenche Svedjan 
har deltatt på Marits trenings-
reiser to ganger tidligere, og 
føler seg i trygge hender. 

stø le og slit ne, men stor for nøy
de med egen inn sats. Hele vei
en gjen nom mo ti ve rer Ma rit oss 
ved å sør ge for in di vi du ell opp
føl ging av de som har smer ter 
og pla ger, og ved å min ne oss 
på hvor man ge po eng vi set ter 
inn på helsekontoen ved å del
ta. San gen over høyt ta ler an leg
get har fulgt oss gjen nom uken, 
og vi be gyn ner å tro på den: Vi 
er ab so lutt ikke så tjuk ke som 
vi tror. Og med litt slan ke re 
mid jer, litt ra ke re ryg ger og litt 
la ve re skuld re ven der vi ne sen 
mot Nor ge for å ta fatt på høs
ten – fris ke, frie og ful le av ener
gi. ◆

hjemmet@egmonthm.no

LEI EN SYKKEL: 
Sjekk ut området 
rundt hotellet  
på sykkel.
 

«Jeg ser på det te som 
en kick start et ter 
som mer fe ri en» 

2Pakk ned raust med tru

ser og sok ker. Det blir fort et 

par, tre skift om da gen.

3Lytt til kroppen. Det er lov 

å hop pe over en tre ning.

4Unn deg velvære. Spa be

hand ling er ri me lig. En halv ti

mes sports mas sa sje kos ter  

kr 250, og en ti mes aro ma  

te ra pi fra kr 400.

1Stren de ne ved Si be nic  

er stei ne te, men vent med  

å kjø pe ba de sko til du kom

mer frem. Her kos ter de bare 

en fem ti lapp.

 FINN 
FORMENpå ferie

▾AVKJØLENDE: Etter lunsj 
er det deilig å plaske med 
bena på lekre Palma Bar. F.v: 
Laila Kjeserud, Laila Bråthen, 
Sølvi Foss Moen og Lise 
Kristensen.
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