
Tilbud Teamjegliker Kull 10
Er du klar for å bli en bedre utgave av deg selv?



Teamjegliker  er  kjent  for  mangfold  og  nye 
vennskap.  I  teamjegliker  kommer  man  fra  helt 
ulike steder i  livet,  men så har man alle noe til 
felles:  En  forandring  man  ønsker  å  ta  seg 
gjennom. 

Da deltakere ble spurt om hvorfor de meldte seg 
på, var dette svaret en gjenganger: 

«Det er min tur til å gjøre noe 
kun for meg selv.»



Silje Olaussen 
Kull 4, 5, 6, 7 og 8
«Teamjegliker betyr familie for meg, ikke av blod, men av 
felles interesse for å bli en bedre utgave av seg selv.»



Balanse i hverdagen 
Grunnen til at vi ikke klarer å leve med et sunt forhold til mat, er ofte at vi ikke mestrer balansen mellom sunne dager og mindre sunne måltid. I teamjegliker ønsker vi å 
lære deg å skape sunne rutiner. I løpet av tiden med oss får du muligheten til å kjenne hvordan en sunn og aktiv kropp føles. Du vil lære dette praktisk og teoretisk,  
mens vi også tar for oss det mest grunnleggende for å ta vare på oss selv: Vår mentale helse. 



Teamjegliker er

✤ En mulighet til å endre livet sitt på fire måneder. 

✤ Et sted hvor du kan fokusere på å videreutvikle deg 
selv, uten at hverdagen kommer i veien. 

✤ En gruppe med mennesker fra hele landet, hvor mange 
vennskap skapes. 

✤ Et samlingspunkt for de som ønsker å bli bedre, 
innvendig og utvendig. 

✤ Et sted hvor vi fokuserer på mental helse. 



Anette-Marie 
Antonsen,  CEO 

Grunnlegger av teamjegliker., april 2015. Teamjegliker kom 
til  etter at  Anette Marie stilte i  fitness våren 2015.  På 3,5 
måneder forandret hun kroppen totalt gjennom trening og 
kosthold. 

«Det er enklere enn man tror. Vi kan for lite om egen kropp!»

Anette har ledet teamet gjennom 9 kull, og brukt de siste 
årene  til  å  fordype  seg  i  selvutvikling.  Samlingene  vil 
inneholde  foredrag  hvor  hun  deler  personlig  erfaring 
sammen med verktøy til å jobbe med deg selv.

Anette  Marie  har  fullført  200  timer  meditasjon  under 
Vipassana og en 4-dagers retreat med Eckhart Tolle. Hun er 
utdannet journalist, fotograf og personlig trener. 



«Ideen med teamjegliker er at man skal få lære mest mulig mens man erfarer endringene på kroppen. Når 
man jobber sammen i et team og har jevnlige samlinger, er det også lettere å stå løpet ut. Jeg har også sett at 

vi ønsker å ta vare på kroppen og spise sunt, når vi har det bra innvendig. Derfor er den mentale delen i 
teamjegliker svært viktig.»

Anette-Marie Antonsen



Christine 
Albertsen, 
ny teamleder
Her får dere møte en sprudlende dame som gleder seg til å 
følge dette kullet i mål. Med Anette Marie trygt som co-pilot, 
er Christine klar for å ta rollen som teamleder i teamjegliker!

Christine  har  fagbrev  i  scenekunst,  og  kurs  i  personlig 
trening, kosthold og ledelse. 

«Vi skal bli godt kjent og ha det gøy sammen! Jeg er selv ivrig på 
både styrketrening og løping. De siste årene har jeg også funnet 
mye glede  i  yoga.  Det  å  skape en sunn livsstil  kan bli  gjort  på 
mange måter. Jeg gleder meg til å vise dette gjennom morsomme 
gruppetimer og foredrag i teamjegliker.»



Roger Holmedal,  
coach teamjegliker
Roger er fast ekspert i VG vektklubb, hvor han har delt råd og 
treningstips siden 2014. 

Han har vært med å bygge opp treningssentre som Gym Ila 
og Optimal Trening. Kundene hans er alt fra fitness-utøvere, 
tippeliga-lag og olympiske utøvere. Roger har jobbet i 
treningsbransjen i over 10 år. 

«Jeg ser frem til å få jobbe med teamjegliker. Gleder meg stort til å få 
samarbeide og være en støtte i endring av kosthold, oppnåelse av 
treningsmål, og ikke minst en reise hver og en tar i å bli enda bedre 
kjent med seg selv. Den viktigste delen med oss selv gjøres først og 
fremst i eget hode.»



Kine vil jobbe med å øke bevisstheten din rundt målsetting, og gi deg nøklene du trenger for å lykkes med en sunnere livsstil.  
Kine har 16 års erfaring fra treningsbransjen. Hun er selv utdannet personlig trener og NLP-coach.  

Kine Arntzen er foredragsholder



Gustav 
Storøygard
Gustav er sertifisert life coach og har over 15 års erfaring 
med  meditasjon  og  mentaltrening.  Med  en  helhetlig 
tilnærming til mennesket jobber han med både kropp, sinn 
og energi. 

Han  er  kjent  for  sine  intuitive  og  helende  evner  og  har 
profilerte  klienter  i  flere  land.  Kursene  hans  er  en  unik 
mulighet til dyp indre transformasjon. Du kommer til å få 
kraftfulle og effektive verktøy du umiddelbart kan ta i bruk 
i hverdagen din, slik at du kan bli den beste versjonen av 
deg selv.



Kevin Melhus, proffbokser
I løpet av kullet får du oppleve en treningsøkt på Oslo Bokseklubb med Kevin Melhus. Dette er moro og beinhard trening. 

Dette har vært en av de mest elskede aktivitetene i kullene hittil. 



Stine 
Hartmann
Dere får en eksplosiv økt sammen med Stine Hartmann på 
Barry's Bootcamp Barcode. Konseptet Barry's oppstod i Los 
Angeles og er elsket av kjendiser. Halve tiden tilbringes på 
tredemølla,  og  andre  halvparten  på  gulvet  med 
styrketrening.
Stine Hartmann er kjent for sin utømmelige energi. Hun er 
motivator, løpeinstruktør og trener. I Stines verden er det 
viktig at trening er gøy. #funisthenewfit



Kristina Leonova (Kull 3 – 7) vant 
hedersprisen på teamjeglikerfesten 
2018.  «Tidenes medlem»



Teamjeglikerfesten 
Vi ønsker at teamjeglikerfesten skal bli en årlig tradisjon. Her er 
alle  som  noen  gang  har  vært  medlem  i  teamjegliker  – 
velkommen. Vi pynter oss og tar med en kjæreste eller venn og 
feirer alt vi har vært gjennom. Premier blir også utdelt! 



Malin Sofie 
Westby, Kull 5
«Teamjegliker ble starten på mitt nye liv, hvor jeg lærte å ta 
bedre vare på meg og min egen helse.»



Rebecca Gross, 
Kull 7 og 8
«Teamjegliker har snudd livet mitt til det bedre og 
hjulpet meg å velge riktig sti i livet.»



Connie Marie 
Tvedt, Kull 7 og 8
«Teamjegliker ble starten på mitt nye liv, hvor jeg lærte å ta 
bedre vare på meg og min egen helse.»



Ulla Christine  
Pedersen, Kull 7 og 8
«Teamjegliker har forandret livet mitt. Jeg har lært å elske 
meg selv og vite at jeg er god nok. Jeg har lært å si nei litt 
oftere, og har blitt en mye bedre versjon av meg selv»



Tilbud teamjegliker Kull 10
For å sikre din plass i teamjegliker må du svare på dette tilbudet innen 31. juli. Etter dette er du ikke garantert plass, med mindre noen andre takker nei, eller at 
vi ikke har fylt opp kullet ennå. Det hele og fulle beløpet må være betalt innen oppstart. Depositum vil ikke bli tilbakebetalt hvis man trekker seg før oppstart. Ved 
å takke ja til dette tilbudet vil du motta første faktura på 6000 (depositum). Resterende kan deles opp frem mot oppstart. Mer informasjon om dette ved 
påmelding. 

Pris: 17.000,- 

Helgesamlinger:  
31. august og 1. september 2019 
28. og 29. september 2019 
26. og 27. oktober 2019 
30. november og 1. desember 2019 

Prisen inkluderer:  
Fire samlinger over to dager - Individuell diett og tilpassing av diett - Treningsprogram med tilpassing ved behov - Dialog med coach på samling - 
Felles treningstimer - Formbilder  - Goodie bag - Sport BH - Drikkeflaske - Teamjakke - Felles middag arrangert på egen regning 

Sted for samling vil bli satt i Oslo/ Oslo omegn. (Det ser ut til at samlingene vil finne sted i Oslo Sentrum.) Alle kostnader for reise til eller fra samling, eller 
mellom aktiviteter (som Oslo Bokseklubb og Barry's Bootcamp) kommer i tillegg. Du vil få fullstendig program med oversikt over hva som skjer hver enkelt helg 
når vi nærmer oss oppstart. 

Angrerett  
Tilbudet har 14 dagers angrerett f.o.m datoen du aksepterer tilbudet. Depositumet (6000 kroner) betales ikke tilbake dersom man velger å trekke seg etter 
angrefristen. Hvis man ikke har betalt full sum innen oppstart, vil man ikke kunne delta. 



Alder spiller ingen rolle hos oss. Vi har hatt med oss jenter og gutter fra 18 til 50 
år. At vi er sammen om en endring, gjør at vi har noe til felles. 

Teamjegliker er en individuell reise i et felleskap.


