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STREKK OG HOLD: Instruktør Heidi Rydjord viser en øvelse som styrker både armer, ben, mage og
rygg.

Pilates
for styrke og støtte
Det ser behagelig og avslappende ut. Sannheten er at
treningsformen pilates er beinhard styrketrening.

PÅ MATTE: Pilates-time på Gisle skole i Vollen i regi av Dansesonen og
Morten Øverbye • Knut Bjerke (foto)

– Kom igjen, vi puster kontrollert.
På det blå gulvet i gymsalen på Montessori-skolen i
Vollen sitter 25 damer på rumpa. Kun på rumpa, bokstavelig talt. Bena er løftet opp fra gulvet. Armene er
foldet ut til sidene. Ryggen er strak, og pusten er altså
kontrollert. Pilatesinstruktør Heidi Rydjord fra Dansesonen veileder damene gjennom en 60 minutters styrketreningsøkt.
– Vi åpner opp brystet og roterer overkroppen til den
ene siden. Og puster. Til den andre siden. Og puster.
Instruktøren reiser seg opp, men ingen andre slipper
unna. Det jobbes beinhardt.
– Hold posisjonen, pass på armene, damer. Hold dem
oppe, fortsett å rotere.
Pilates har gått som en farsott over hele landet. For

noen år siden kom treningsformen for fullt, og nå har
den slått rot både på treningssentre og i gymsaler rundt
omkring i landet.
– treningstrender kommer og går, men pilates er
ingen blaff. Den har festet seg, sier dansekoreograf Tiril
Andøl, eier av Dansesonen.
Selv om treningsformen er relativt ny i Norge, er det
mange år siden Andøl hadde sin første pilatesøkt.
– Pilates ble i utgangspunktet brukt av dansere. Da
jeg gikk på balletthøyskolen for 20 år siden, trente vi
pilates, så dette er ikke en ny treningsform. For dansere er det utrolig viktig å ha en sterk kjernemuskulatur, altså den muskulaturen som ligger nærmest
skjelettet. Denne støttemuskulaturen er helt avgjørende for å ha god balanse og blant annet klare høye
løft av bena. Det hjelper ikke med store armmuskler
om man ikke har en god støttemuskulatur. Og for noen

år siden fant man altså ut at denne treningen er genial
for alle, sier Andøl.
treningsformen kan gjennomføres enten ved hjelp av
apparater, med ball eller kun på matte. Dansesonen har
tilbudt pilates i flere år, de fleste deltagerne har trent
fast helt fra starten.
– De siste fem årene har
markedet eksplodert,
pilates har blitt veldig
populært. Og det er
forståelig, for jeg

har du tips til
andre treningsreportasjer?
tips oss på
lyst@budstikka.no

– Hvorfor trener du pilates?
RAK
RYGG:
Pilates
gir god
holdning.

SYNNØVE RENSCH,
BJERKÅS:
– Fordi det gir
styrke i kjernemuskulaturen. Det er
viktig for blant
annet å unngå
vondter i rygg og
nakke. Jeg har blitt
bedre av å trene
pilates.

CELINE
UGLAND
BRUDESETH,
VOLLEN:
– Fordi jeg får
trent den dype
coremuskulaturen. Dessuten
er pilates
behagelig og
avslappende.

CHRISTINA
STRAUME, VOLLEN:
– Jeg klarer kondisjonstreningen på
egen hånd, men
trener pilates for å
styrke kjernemuskulaturen. Med
core-trening holder
jeg ryggen frisk.
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dette er Pilates
■ Treningsmetoden ble ut-

■

■

■

■

viklet av Josef Pilates på
begynnelsen av 1900-tallet.
Pilates er en form for fysisk trening med stabilitet
og kroppskontroll som
mål. Det handler ikke om
å «pumpe» opp musklene for at de skal bli så
store som mulig, men
om at den indre støttemuskulaturen bygges
opp fra bunnen av, slik at
kroppen kan bæres på en
korrekt måte.
Pilates utføres med rolige
og skånsomme, men effektive øvelser. Øvelsene
gjøres på en bestemt
måte, ingenting overlates
til tilfeldighetene. Under
trening er utøveren hele
tiden i bevegelse og stopper ikke opp i statiske
posisjoner. Alt skjer i takt
med rolig innpust og
utpust.
Pilatesmetoden brukes
i dag over hele verden. I USA finnes det
over 500 studioer og i
Storbritannia er det den
hurtigst voksende treningsmetoden.
Treningen kan gjennomføres på apparater, med
ball eller kun på matte.
(Kilde: Wikipedia)

dette gir Pilates
■ Flat, veltrent mage
■ Lang og slank musku-

latur

■ Flott holdning
■ Forebygger skader
■ Øker sirkulasjon og

minsker spenninger

■ Øker kroppsbevisstheten
■ Bedre balanse og

fleksibilitet

■ Øker konsentrasjons-

evnen

■ Forbedrer fysiske

prestasjoner

■ Øker selvtillit

(Kilde: Pilatesroom)

Instruktør Heidi Rydjord.
ser at disse damene har blitt sterkere. Etter en stund blir
man løftet, skuldrene kommer bakover og holdningen
bedres.
Pilates På matte gjennomføres uten belastning, men gir
en intens treningsfølelse på kjernemuskulaturen. Tiril
Andøl tror spesielt kvinner og mødre kjenner hvor viktig
muskulaturen er for å holde kroppen oppe.
– Vi synker sammen etter hvert, kanskje spesielt
etter at vi har født og båret på et barn en stund. Skjelettet er reisverket vårt, og inntil skjelettet ligger det
hundrevis av muskler. Pippi-muskler hjelper ikke så
mye på helsa di, men denne støttemuskulaturen, som
vi kanskje ikke kan kjenne i løpet av hverdagen, er viktig for å holde seg oppe. Men vi trenger helt spesielle
øvelser og posisjoner for at denne muskulaturen skal
iverksettes.
Andøl tror de aller fleste har potensial til å bli noen

”

Etter 10 ganger vil du kunne føle forskjell.
Etter 20 ganger vil du kunne se forskjell.
Etter 30 ganger vil du ha en helt ny kropp.
JosEf HubErT PilATEs, GründEr (1880-1967)

centimeter høyere ved å bli mer bevisst sin egen holdning.
– Akkurat som for dansere er det et viktig prinsipp å
åpne ryggen og skivene. Det gir en sunnere sirkulasjon
mellom hvirvlene og inne i kroppen. Men da må vi altså
få tak i den muskulaturen som ellers aldri blir trent.

Damene i gymsalen i Vollen får trent til gagns. Musikkanlegget spiller avslappende avspenningsmusikk. Kontrastene regjerer i det damene ligger på ryggen med
bena brettet over magen og over hodet.
– Vi ruller bakover. Støtt opp med hendene, strake
ben og pust roooooolig.
sport@budstikka.no

Legg grunnlaget hjemme, - vi hjelper deg i gang
Mosjonist eller aktiv, sjekk ut www.sportsmaster.no eller kom innom vår butikk og få
profesjonell veiledning og uforpliktende tilbud







  

sportsmaster.no
Butikk: Nesbrusenteret • Telefon: 66 85 04 60

