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GLAD GJENG: Seniortrimmen 
på Stamina i Drøbak gjør alle  
fordommer til skamme. Her en 
glad gjeng, med lave skuldre og 
mye humør, klar for en god tre-
ningsøkt.  

Det er fredag morgen i Drøbak. 
 Morgendisen har så vidt begynt å lette, 
men i storsalen på treningssenteret er 
stemningen både lys og hjertelig.
TeksT: Marianne Smeby Strand FoTo: Gry Traaen

.DRØBAK  Vi merker det alle-
rede på vei inn i garderoben der 
vi hører latteren boble, at her er 
det både lave skuldre og mye 
humør. Det er «freddan», og 

Høy puls og 
lave skuldre

Rick Astley vekker til live det 
glade 80-tallet og oppmuntrer 
til rytmisk bøy og tøy.

Her blir det utvilsomt «to-
gether forever» – i hvert fall for 
en times tid.

I speIlet
Seniortrimmen på Stamina gjør 
alle fordommer til skamme. 
Her er hverken grå masser eller 
forsiktig pianomusikk i bak-
grunnen. 70 og 80-tallshitene 

smilet sitter muligens ekstra 
løst når gjengen hilser hveran-
dre med latter og en klem, kla-
re for seniortrim med step og 
styrke på timeplanen.

– Ikke kall det seniortrim, 
dette er trening, understreker 
Karin Klemsdal, en av de faste 
som har trent jevnlig de siste 
åtte-ni årene. Sammen med re-
sten av damene i fargerike top-
per og stramme tights, og et 
par haner i kurven, gjør hun 
seg klar for ukens siste tre-
ningsøkt.

– Jeg får et kick allerede når 
musikken starter, smiler Karin, 
i det oppvarmingen starter og 
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SAMHOLD: For Karin 
gir det mest utbytte å 
trene med instruktør i 
gruppe. Det er noe 
med å pushe seg selv 
litt ekstra, forteller hun.

ALDRI FOR GAMMEL: Men 
instruktør Inger-Gretes veiled-
ning har både kropp og sjel fått 
seg en god treningsøkt.  
– Dette handler om å tørre, selv 
om alderen kommer, sier hun. 

HELSE: Karin har 
trent i flere år.  
– Å trene jevnlig gjør 
at jeg føler meg fysisk 
sterkere og helt klart i 
bedre form, sier hun.

reportasje

problemfritt, men vi holder det 
i sjakk, roper hun.

– Kom igjen, to til, én til. 
Enda en gang, bonus, siden det 
er «freddan». Svir det litt i ma-
gen, så holder vi på litt til. Det 
er derfor vi jobber i gruppe, for 
da tåler vi litt ekstra. Det vet 
dere. Er du ikke svett nå, så vet 
du hvorfor!

Alle kAn trene
Karin Klemsdal har trent i flere 
år, men etter at hun ble pensjo-
nist har treningene blitt en vik-
tig del av hverdagen. 

– Å trene jevnlig gjør at jeg 
føler meg fysisk sterkere og helt 
klart i bedre form, sier Karin. 

Hun har tre treningsøkter på 
Stamina hver uke, her er både 
core, det vil si indre muskulatur 
i mage og rygg, sykkel og styrke. 

– I tillegg er jeg med på 
Linedance på Nesodden en 
kveld i uken. For meg er det 
viktig å få brukt hele kroppen 
på trening, derfor har jeg valgt 
disse treningstimene.

strømmer ut av høyttaleren, og 
instruktør Inger-Gretes muntre 
stemme høres i rommet, mens 
blodpumpa jobbes i gang under 
oppvarmingen.

– Kom igjen! Kjenn hvordan 
det er å bøye seg, roper hun, og 
gjengen er ikke vanskelig å be.

Oppmuntringene sitter løst, 
og hun korrigerer når behovet 
tilsier det.

– Vi har ikke dårlig hold-
ning, dere. Speilet har vi ikke 
for å se hvor fine vi er, ikke 
sant! Bra, Laila! Nydelig, Gro! 
Går det bra, Per? Opp med nak-
ken, vi henger ikke med hue, 
dere! Er vi enige om grunnen til 
av vi trener?

– Ja, ropes det på utpust.
– Vi trener for å kunne for-

holde oss til hverdagens beve-
gelser. Vi lever godt med litt 
vondter, ikke sant. Det er ikke 

Ikke kAll det senIortrIm, 
dette er trenIng.

Inger-Grete Opsahl, instruk-
tør og sportslig leder på 
Stamina i Drøbak, understreker 
at trening kan tilpasses alle, 
uansett alder eller kjønn, enten 
du er frisk eller er kronisk syk. 

– Jeg har ikke møtt noen som 
ikke kan trene. I noen tilfeller 
mangler det på kunnskap hos 
den enkelte kunde, og noen har 
mistet trua på seg selv. At man 
blir eldre er ingen grunn til å 
slutte å trene. Men det er heller 
aldri for sent å begynne å trene, 
understreker hun. 

Aldersgruppen i kategori se-
nior på Stamina Drøbak er fra 
60 til over 90 år, både kvinner 
og menn. Og det er ingen tvil 
om at trening er sunt, både fy-
sisk og mentalt, påpeker Inger-
Grete. 
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DU KAN: – Ta kontakt med ditt 
lokale treningssenter. Det er aldri 
for sent å begynne å trene, sier 
instruktør Inger-Grete Opsahl.

At mAn blIr eldre er Ingen 
grunn tIl å slutte å trene. 

men det er Heller AldrI for sent 
å begynne å trene.

– God fysisk helse er med å 
bidra til økt livskvalitet. Det er 
ikke så mye trening som skal til 
for at immunforsvaret bedres 
og muskelstyrken økes, og sær-
lig god effekt har dette hvis 
man holder kontinuiteten oppe 
i treningen, understreker Inger-
Grete. 

Samtidig er også det sosiale 
viktig i seniorgruppene hun har 
hver uke. Enten du er enslig el-

ler ikke, så er trening og 
aktivitet sammen med an-
dre med på å pleie det so-
siale livet, understreker 
hun. 

fellestrenInger
For Karin Klemsdal gir det 
mest utbytte å trene med 
instruktør i gruppe. Det er 
noe med å pushe seg selv 
litt ekstra. Treningen har 
hjulpet på både rygg, astma 
og andre vondter.  
– Treningen er helt nødven-

dige for å styrke muskulaturen 
i ryggen og reisverket i krop-
pen. For noen år siden gikk jeg 
til fysioterapeut jevnlig, men så 
begynte jeg å trene kjernemus-
kulaturen, og nå har jeg vært 
der én gang i løpet av de tre sis-
te årene. Men det er klart, vi er 
ikke 20 år lengre, så vi løfter 
ikke bena like høyt som før, og 
pusten går litt fortere, litt tidli-
gere. Men det gjør ikke noe, det 
viktigste er at vi er til stede og 
gjør så godt vi kan. Og som 
Inger Grete sier: «Det du trener 
på, blir du god på.» Hun er en 

utrolig god motivator, og hun er 
flink til å fortelle hvorfor vi gjør 
de ulike øvelsene, hvordan de 
skal utføres, og hvordan de ikke 
skal utføres. Hun får oss til å 
forstå hensikten med treningen. 
Etter disse timene er vi gjen-
nomvåte av svette.

Den sosiale biten er også 
viktig for seniorgruppen. Den 
allerede nevnte latteren sitter 
løst, så det er ingen tvil om at 
også lattermusklene får en god 
økt på seniortrimmen.

– Mange i vår alder er alene. 
Å komme sammen med andre 
kan gi hverdagen mer innhold. 
Her får vi mange venner, og vi 
har både sommerfest og jule-
bord. Noen drar på sykkelturer 
sammen, og noen går på kafé 
etter treningen, sier Karin. 

AldrI for sent
Trening blir ikke noe mindre 
viktig med årene, understreker 
Inger-Grete. Med alderen fun-
gerer ikke alltid kroppen som 
tidligere, er manges erfaring. 
Noen merker at kreftene i bena 
mangler når en bakke skal for-
seres, andre har ikke nok styrke 
i armene til å måke snø utenfor 
garasjen.

– Dette er helt naturlig, og 
det rammer oss alle i takt med 
at vi blir eldre. Men desto vik-
tigere å trene, påpeker hun.

For der noen tror det er for sent 
å komme i gang, er svaret sna-
rere tvert imot, minner hun om.

MOTIVERER: – Det er ikke så 
mye trening som skal til for at 
immunforsvaret bedres og mus-
kelstyrken økes, sier instruktør 
Inger-Grete Opsahl.

SpiS godt
Riktig mat gjør at du 
orker mer og får bedre 
effekt av fysisk  
aktivitet.

Norkost-studien  
antyder at eldre over 
60 år i gjennomsnitt 
har et godt kosthold.  
– De har et høyere inn-
tak av poteter, fisk og 
grønnsaker, og lavere 
inntak av sukker enn 
yngre aldersgrupper, 
sier Guro Berge 
Smedshaug, seniorråd-
giver i Helsedirektoratet.

– Når man får et  
lavere behov for energi 
og ikke får beveget seg 
så mye som før kan det 
gi økt risiko for over-
vekt og overvektsrela-
terte sykdommer og 
plager. Samtidig er det 
andre som sliter med 
endret eller dårligere 
appetitt og dermed er 
mer utsatt for under-
ernæring. Hvis man 
opprettholder moderat  
fysisk aktivitet vil dette 
kunne bremse reduk-
sjonen i muskel- og 
skjelettmasse, under-
streker Smedshaug.

Hun anbefaler vita-
min D, protein, kalsium, 
fiber og vitamin C.

– Av disse kan særlig 
vitamin D og protein 
være en utfordring å få 
dekket behovet for.  
Fet fisk, fiskeolje og 
sollys er viktige kilder til 
vitamin D. Melk og 
meieriprodukter er  
viktig kilde til kalsium 
og protein. Andre kilder 
til protein er kjøtt, fisk, 
egg, nøtter og belgvek-
ster. Fullkornsprodukter 
som havregryn og grovt 
brød, samt alle typer 
frukt, bær og grønn-
saker anbefales for å 
øke inntaket av fiber og 
vitamin C.
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VENNSKAP: Det sosiale er 
også viktig. Men Karin, Kari, 
Tove, Liv, Karin, Ida, Kirsten, 
Ragnhild og Laila kjenner hver-
andre stort sett kun gjennom 
treningen, og de som har tid tar 
en kaffekopp etter trening.  
– Vi vet ikke etternavnet på 
hverandre engang, ler Ida.  

EKSPERT: – Når du passerer 
60 er også riktig ernæring ekstra 
viktig, understreker Guro Berge 
Smedshaug i Helsedirektoratet.

– Et utrolig positivt faktum, 
som alle forskere er enig om, er 
at de nevromuskulære struktu-
rene beholder sin fantastiske 
evne til å respondere på trening 
langt opp i alderen. Musku-
laturen og skjelettet har evnen 
til å tilpasse seg de belastnin-
gene de utsettes for. Gjennom 
trening registrerer du rask 
fremgang, overskuddet øker, 
gjøremål i hverdagen går lette-
re, og fremmer fysisk og mental 
helse. 

tIlpAsset trenIng
Inger-Grete er opptatt av at hver 
eneste treningsøkt gir resultater 
i form av bedre helse, og at øk-
tene er nyttige fra et fysisk, psy-
kisk og sosialt perspektiv. 
Samtidig er det viktig å tilpasse 
treningen.

– Det viktigste er at denne 
aldersgruppen får tilpasset tre-
ning både individuelt og i grup-
pe. Med andre ord: kvalifiserte 
instruktører og nivåinndeling, 
slik at treningen passer både for 
deg som er ny og ikke har så 
mye treningserfaring, og for 
dem som har erfaring med tre-
ning fra før, understreker hun. 

– Vi er alle forskjellige og 
har ulike interesser. Noen liker 
å danse, andre liker å fiske. 
Noen liker lange turer, andre  
elsker å leke med barnebarna 

eller å treffe venner. Med en 
trent kropp trenger du ikke å gi 
opp interessene dine på grunn 
av stigende alder. En trent 
kropp gir deg varig livskvalitet 
og helse. Forskning viser at 
styrketrening er minst like vik-
tig som kondisjonstrening. For 
virkelig å gjøre treningen til en 
vane som blir en del av hverda-
gen, er det viktig å holde fast 
ved nysgjerrigheten, våge å 
prøve noe nytt, ha vilje til å gå 
videre, og mot til å teste egne 
grenser, utfordrer Inger-Grete, 
og ber deg ta kontakt med ditt 
lokale treningssenter og snakke 
med den som er ansvarlig for 
seniorgruppene. 

Mytene om at man må være 
i form for å begynne på et tre-
ningssenter, stemmer selvsagt 
ikke.

– Så dette handler om å tørre, 
selv om alderen kommer. Be 
om en veiledningssamtale og 
hør om muligheten til en prøve-
uke, anbefaler instruktøren. •

GODT HUMØR: Også latter-
musklene får en god økt når Ida 
Stubedal (fra venstre), Jorunn 
Heggedal, Solveig Krogh, Karin 
Klemsdal og Tove Rudrud møtes 
til trening.

Fem grunner 
til å trene
•   Styrke og utholden-

hetstrening bidrar til 
å forebygge hjerte og 
karsykdommer, ledd-
lidelser, osteoporose 
og diabetes type 2.

•    Bevegelsestrening er 
viktig for å utføre 
daglige aktiviteter.

•   Trening er medisin og 
«smertestillende» 
for ulike vondter og 
kroniske smerter.

•    Balansetrening er 
viktig for nær sagt 
alle typer bevegelser 
som involverer  
oppreist stilling.

•   Muskelmassen redu-
seres gradvis gjen-
nom årene og dette 
påvirker styrke, ut-
holdenhet, motorikk 
og koordinasjon. 
Trening er derfor  
viktig for å kunne ut-
føre dagliglivets akti-
viteter og gjøremål.


