38 |

TORSDAG 26. JUNI 2014

| HVA SKJER I BERGEN | 

Bergensavisen

Leken trim: Etter å ha oppdaget Gategym i Meyermarken har Margunn Instefjord blitt fast deltaker, og har begynt å spre det glade budskap om nærmiljøtiltaket videre til naboene sine i San
tør Hilde Grindeland som del av styrkesirkelen på tirsdagens treningsøkt. 

Her samles de voksne fo
I byens parker møtes de.
Ikke for å slappe av, men
for å trene sammen. Lekende menneske i trimtøy
er blitt et vanlig innslag i
bybildet.
Eline Kirkebø
Klokken halv åtte dukker de opp. De
håndhilser på hverandre. De kjenner
hverandre ikke, men den kommende
timen skal de leke sammen. Det er tid
for Gategym i Meyermarken.

– Vi starter med High 10. Dere husker kanskje stiv heks fra barndommen? Det er nesten det samme, begynner instruktør Hilde Grindeland.
De tre som har møtt opp i regnet
denne tirsdagen kaster seg ut i det.
Pulsen øker raskt og svetteproduksjonen er fort synlig.
– Her er fokuset på at det skal være
moro, samtidig som det er like hardt
som annen trening, sier Margunn Instefjord. Hun er med på gymmen for
andre gang, etter at en kollega som
hun ellers ikke har hatt så mye å gjøre
med i sosiale settinger, dro henne
med.

For konseptet er ikke bare at man
skal svette, men at man skal gjøre det
i nærmiljøet sammen. Kortreist, lokalprodusert aktivitet, kaller instruktøren det.

Lavterskeltrim
– Tanken var å skape et nettverk der
folk kunne finne frem til lavterskel
fysisk aktivitet i sitt eget nærområde,
forteller Kathrine Marthinsen fra initiativtakeren Folkelig som står bak
Gategym.
Noe av inspirasjonen til å starte
opp tiltaket var norske studier som
viser at kort reisevei er en viktig fak-

tor for å øke aktivitetsnivået til inaktive mennesker. Her så de behovet
for et organisert tilbud utendørs i
nærmiljøet.

Jeg liker ikke treningssentre. Det er så utrolig
mye bedre å være ute i

"
det fri

Tale Godø, gategymmer

– Det manglet noe som er like sosialt som et idrettslag, men mindre forpliktende. Det manglet også et billi-
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Vil være ute: Tale Godø kan ikke tenke seg å trene på treningsstudio, men stortrives på øktene i parken. 
foto: eline kirkebø

ndviken. – Dette er jo moro, samtidig som det er hard trening, sier hun etter å ha kjempet mot instrukfoto: eline kirkebø

lagaktivitet: Vanligvis møter mellom ti og tolv deltaker opp på gym, og det
sosiale står sentralt i opplegget på øktene. 
foto: gategym

or å svette og leke
gere alternativ til treningssentre, forteller Marthinsen.

Skaper liv i bydelene
For å fylle dette tomrommet startet
Gategym i samarbeid med Bærekraftige Liv opp i parken på Nordnes i
mars. Prosjektet har fått støtte av
BKK, og finnes nå også i Meyermarken i Sandviken, på Nesttun og på
Møhlenpris.
– Vi har fått spørsmål om å starte
opp i flere andre bydeler også, og vi
håper å få i gang disse til høsten, forteller Marthinsen.
På en økt dukker det i snitt opp

rundt ti til tolv deltakere, men det har
variert fra tre til over 20 stykker. På
Nordnes og på Nesttun er det foreløpig litt flere som møter opp enn i
Meyermarken.
– Men vi ser at folk som har testet
det ut, kommer tilbake igjen, samtidig som mange sprer ordet og tar med
seg flere som de tenker kan like konseptet. Ved å være et nærmiljøtiltak
vil vi være et tilbud det folk kan ta
med venner og familie uten at det er
forpliktende, forteller Marthinsen.
– Jeg har nettopp tipset naboen
min, som jeg egentlig bare kommer i
prat med på trappen, om Gategym.

Hun kommer neste gang, forteller Instefjord i tråd med konseptets visjon. Selv vil hun fortsette å møte
opp.
– Det er veldig positivt at man skaper liv i bydelene, og at man også kan
bruke parkene til dette fremfor å bare
drikke øl og slikt, sier Instefjord.

Kortere dørstokkmil
– Jeg hadde nok ikke trent i dag om
det ikke var for at jeg hadde dette
konkrete jeg skulle på. Da hadde dørstokkmilen blitt for lang, innrømmer
Tale Godø som har syklet fra Eidsvågneset for å delta på gymmen.

For henne er ikke treningssenter
noe alternativ.
– Jeg liker det ikke. Det er så utrolig
mye bedre å være ute i den friske luften, sier hun.
En times trening går fort med innslag av både styrke og kondisjonstrening. Etter styrkesirkel avsluttes økten med stafett med lag som konkurrer mot hverandre. Etter endt time
ser samtlige ut til ha fått kjørt seg, til
tross for mange smil og mye latter
gjennom de ulike aktivitetene.
– Man gir jo litt for laget, sier Godø.
– Og konkurranseinstinktet slår
inn, skyter Instefjord smilende inn.
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stoltzenyoga: Etter et år med yoga på toppen av Stoltzen blir timene stadig mer populære.

Trening for alle
Gategym skal også være et lavterskeltilbud
med tanke på pris. For nye deltakere er første
gang gratis, og deretter betaler man 40 kroner
per gang. Man får et klippekort som kan deles
med andre, og også barn kan være med.
– Ikke alle har økonomi til å betale for dyre treningsabonnement, og å gi dem et tilbud er også
en viktig del av dette, sier Grindeland.
Selv det er et lavterskeltilbud, kan også godt
trente menneske få godt utbytte av gategym. Intensiteten bestemmer man selv. Per dags dato er
den gjennomsnittlige gategymmeren i Bergen i
alderen 20–40 år, og det er litt flere kvinner enn
menn.
– Vi tror konseptet passer vel så bra for menn
også, men er åpne for forslag som gjør at vi treffer
litt flere i denne målgruppen, sier hun.

Som Tai Chi i Kina
– Det er man selv som legger listen, sier Grindeland som mener tilbudet passer både til de som
ellers ikke trener, og for folk som vi ha et supplement som variasjon til annen trening.
– Og så får man samtidig gjenskapt følelser fra
barndommen. Følelsen av å leke i gaten, skyter
Godø inn.
Rett som det er kommer det folk forbi, folk som
bare skal gjennom parken, og blir møtt av en
gjeng voksne som springer lekende rundt.
– Det glemmer man med en gang man kommer
i gang, sier Godø om de ekstra blikkene forbipasserende noen gang kaster. De andre er enige.
– Jeg tror de blir litt misunnelige. Særlig på lekene, sier Instefjord.
Og om ambisjonene til Folkelig skulle bli til virkelighet, vil nok de skeptiske blikkene forsvinne.
– Det skal bli like vanlig med Gategym i Norge
som det er med Tai Chi i parkene i Kina og sykkelveier i Danmark, fastslår Marthinsen.



Bergensavisen

Foto: Kine Solend

Yoga på toppen av byen
Også på Stolzen har man den siste tiden
kunne støte på mennesker som oppfører
seg litt annerledes enn det man er vant til
å observere i dette området.

På plattingen på toppen har Kine Solend i løpet
av det siste året arrangert 46 yogatimer, med alt
fra fire til 34 deltakere.
– Jeg ser at det for mange er en inngang til å
treffe nye folk, og at det blir skapt et miljø der folk
blir godt kjent med hverandre, sier Solend.
Hun forteller at også en del turister, og folk som
nylig har flyttet til Norge og Bergen, møter opp på
de gratis yoga-time med utsikt over byen.
– Det er jo ekstra gøy.

Yoga for alle
Solend arbeider til daglig som mobil yogainstruktør og pustterapeut i eget firma, og underviser hovedsakelig inne. Å arrangere yoga i det fri
fristet derfor veldig, og for et år siden etablerte
hun konseptet Stoltzenyoga. Timene er et lavterskeltilbud, med vekt på å gjøre kunnskap om
pust og bevegelse mer tilgjengelig. Øktene skal
også skape fellesskap og glede, og kan tilpasses
egen dagsform.
– Stoltzenyoga er for alle. Man kan gå den veien
man vil opp, så møtes vi på toppen, forteller hun.
Å bekymre seg for å drasse på yogamatter og
annet utstyr opp på toppen av Stoltzen, er unødvendig. Her bruker man bare seg selv, og plattingen, for å vise at pust og bevegelse kan utføres
hvor som helst og når som helst.
– Jeg tenker det er godt å være uavhengig, og se
at det alltid finnes en måte å få det til på, sier instruktøren.
Timene blir annonsert via Facebook en uke i
forveien. Hyppigheten varierer naturlig nok med
årstidene. På vinteren arrangeres Stoltzenyoga

annenhver uke, mens det på sommeren gjerne er
en til to ganger per uke.

Stadig flere deltakere
– På denne tiden er det mellom 20 og 30 deltakere hver gang, forteller Solend som opplever at interessen for timene stadig øker. Om populariteten fortsetter å øke i samme tempo, ser hun snart
behovet for praktiske tiltak for å tilrettelegge området.
–Kanskje vi kan få en helt egen yogaplatting
her oppe? Eller kanskje vi kan få utvidet den som
er her, sier Solend håpefull.

Jeg ser at det for mange er en inngang til treffe nye folk, og at det
blir skapt et miljø det folk blir godt
kjent med hverandre.

"

Kine Solend, YOGAINSTRUKTØR

I likhet med gategymmerene kan også yogautøverne på Stoltzen oppleve å få noen ekstra
blikk fra andre som bruker området på den mer
tradisjonelle måten.
– Yoga er ofte i veldig stille rom, og i rolig atmosfære. Her oppe kan det jo plutselig komme
masse folk, og man kan få noen kommentarer,
sier hun.
Men dette mener instruktøren også har sine
fordeler, da deltakerne da får en ekstra utfordring
ved å tilpasse seg omgivelsen og fremdeles klare
å fokusere på riktig pusteteknikk.

