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GÅR JENTEBØLGEN MED STAVER: Bakerste rekke f.v.: Anne Mari Husby Aune, (instruktør), Unni Andersen, Liv Åse E. Krogstad (instruktør), Trine Sofie Bergh, Ingrid Trømborg, Cecilie
Nergård. Midterste rekke f.v.: (I rosa treningsdrakt) Ragnhild Ward Bugten, (i blå lue) Tone Merete Follum, Sissel Strand, Susanne Gau Klein, Linn Helen Dyrhaug. Foran fra venstre: (I gult)
Marion Størseth, Elisabet Farstad, Mali Karlsen, Birgit Mjelva.

Lader opp til Jentebølgen
med spesialstaver
RINGVEBUKTA: Sprek jentegjeng kombinerer styrke- og kondisjonstrening på Ladestien.

Av Jan Vestre
– Jeg vil anbefale at du begynner
med denne modellen. Her er motstanden mindre og det vil gjøre det
lettere å lære teknikken.
Det er mandag ettermiddag og
treningsintruktør Anne Mari Husby
Aune deler ut gåstaver i Ringvebukta. Sammen med Trine Sofie Bergh
og Liv Åse E Krogstad har hun samlet en rekke jenter i alle aldre til felles
treningsøkt langs ladestien.

Staver
Stavene jentene som nå lader opp til
Jentebølgen den 2. juni skal gå med
kalles «BungyPump».
– Stavene er utviklet i Sverige.
Konseptet baserer seg på at stavene
har innebygget motstand, varierende fra 4 til 10 kg. Ved riktig bruk så
økes forbrenningen fra 77 % til 90 %
i forhold til vanlig gange, forklarer
Husby Aune.
Og de litt spesielle stavene er det
et Trondheims basert firma som importerer til landet.

BK Sport
Grunder Jan Erik Evensen Krogstad
fikk i 2013 prøve stavene. Han mente
raskt at dette var noe å satse på.
– Høsten 2014 startet vi BK-Sport
AS med formål å introdusere BungyPump stavene i Norge. Vi har enerett
på distribusjon i Norge og selger stavene i hovedsak via vår nettbutikk.
Staven har et bredt spekter av fordeler for alle -fra toppidrettsutøvere

til eldre mennesker, fra ekstrem trening til rehabiliteringsprogrammer.
Stavene passer like godt til kvinner
som menn.
BK Sport holder i dag til i Fjordgata, hvor de både har både lager og
kontor. I Trondheim selges stavene gjennom Sportsbua som ligger i
samme gate.

Instruktørkurs
Krogstad forteller at det er viktig
med riktig teknikk for å få best mulig
utbytte av BungyPumps.
– Det er viktig å få informasjon og
demonstrert de forskjellige øvelsene
som retter seg mot, f.eks. rygg, mage
og kjernemuskulatur. I den forbindelse utdanner vi instruktører som kan
videreformidle informasjonen via å
avholde introduksjonskurs og starte
treningsgrupper i sitt nærområde.
I dag avholdes instruktørkursene i
Trondheim og Oslo med henholdsvis Anne-Mari Husby Aune og den
kjente friidrettsutøveren Ingrid Kristiansen som hovedinstruktører.

Fellestreninger
Krogstad forteller at man vil ha flere
fellesøvelser langs Ladestien før Jentebølgen den 2. juni.
– Det blir trening med BungyPumps både mandag 4. og mandag
18. mai. Her kan alle som vil møte
opp og være med. Vi låner ut staver
til de som trenger det.
For mere informasjon:
www.bungypump.no
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