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Vektklubb-medlemmer om sine erfaringer:

Knepene for
Av TORHILD RIBE

Lær av to kvinners
erfaringer og få mentaltrenerens beste
råd for å lykkes med
vektmålet ditt i 2015.
Julen i fjor bestemte Ingeborg
Robak seg. I løpet av det nye
året skulle XXL bli til størrelse M.
Robak fra Fåberg sa ingenting til hverken familie eller
venner. Hun meldte seg bare
inn i Vektklubb.no og gikk i
gang.
Porsjonsstørrelsene var det
første som måtte slankes.
– Jeg har alltid vært utrolig
glad i mat og spist mye. Nå
kunne jeg ikke lenger forsyne
meg fire ganger til middag,
humrer 22-åringen.
På det meste veide hun 91
kilo.
– Jeg gikk ned én kilo i uken
en lang stund, men da vektnedgangen stoppet litt opp
innså jeg at jeg måtte slakke
på kravene til meg selv. Jeg
bestemte meg for å bruke
lengre tid på å nå vektmålet.
For meg er det viktig å kunne
spise meg mett og ikke sulte,
forteller Ingeborg.

FØR: Bildet tatt etter at
Marie Moen gikk på en
smell og startet på
slankeforsøk nummer 2.
Foto: PRIVAT

Optimistkassen
I løpet av året har hun gått
ned hele 27 kilo. Oppskriften
på suksess har vært små, men
hyppige måltider. Lettprodukter, frukt og grønnsaker
har fått hedersplass i kjøleskapet. Godteri spiser hun
fortsatt, men i mindre mengder enn før.
Motivasjon har hun også
funnet i det hun kaller for
optimistkassen. Klærne
som ble stuet bort i en
eske fordi de var blitt for
små, har nå fått nytt liv.
– Nå har jeg også nådd
en ny milepæl, for første
gang siden ungdomsskolen har jeg våget å bestille
et plagg over internett. I str.
M, smiler Ingeborg.
I dag er hun fornøyd med
kroppen og i det nye året skal
hun jobbe med å holde vekten.
– Jeg vil ikke bli for tynn, nå
veier jeg 64 kilo og det er helt
passe, sier hun.
Ingeborg har aldri satt en
fot på et treningssenter og har
heller ingen planer om å gjøre
det.
– Jeg takler ikke å trene
med folk rundt meg, forteller
hun.
Trimsykkelen som står på
loftet har hun derimot brukt
flittig det siste året. Hun innførte tidlig en regel om at
hver gang hun ville se TV-serier, ja, så måtte hun sykle
samtidig.
– Jeg har blant annet syklet

MARIES
BESTE TIPS

ETTER: Marie Moen (25) fra Sogndal måtte gå på en smell før hun lykkes med forsettet sitt. Bildet tatt
etter 7 kg vektnedgang, runde 2.
Foto: PRIVAT
Vær ærlig. Å være overvektig er et stort problem. I stedet for å sitte hjemme og føle deg mislykket, prøv
å sette ord på det du føler. Snakk med noen du stoler på og er glad i.
Ikke gå for hardt ut med trening. Kan du ikke så mye om trening, spør om hjelp. Søk kunnskap på
nettet, benytt deg av gratis treningsveiledning der du kan. Har du råd, allier deg med en personlig trener.
Vær kreativ på kjøkkenet. Prøv ut nye oppskrifter og ikke gi deg om du ikke lykkes på første forsøk.

meg gjennom to sesonger av
«Grimm», en sesong av «CSI»
og «Chicago Fire», forteller
Ingeborg lattermildt.

Gikk for hardt ut
Før nyttårsaften i fjor bestemte Marie Moen (25) seg
for å legge om livsstilen. Målet var å gå ned 5 kilo i måneden, i ett helt år.
– Jeg hadde nok for lite
kunnskap om trening. Jeg
klarte ikke å finne balansen
og overbelastet både kropp og
motivasjon, sier Marie Moen
fra Sogndal.

Og det begynte så bra i januar. Hun gjorde noen smarte
byttegrep i kjøleskapet, spiste
litt mindre porsjoner enn hun
pleide og hun trente. Trente
og trente, opptil åtte ganger i
uken.
Et par måneder ut i prosjektet kom eksamensperioden på skolen. Det var ikke
lenger mulig å opprettholde
det tøffe treningsregime.
– Det ble alt eller ingenting.
Jeg ble sliten, orket ikke mer
og fikk masse dårlig samvittighet for at jeg ikke hadde
fått det til. Da raste alt.
Kiloene som var slanket

bort snek seg på igjen. Tilbake
satt Marie og følte seg mislykket.
– Moren min så det på meg
og sa: «Du stråler ikke lenger,
jeg ser at du ikke er fornøyd
med deg selv. Nå skal jeg ordne personlig trener til deg, så
begynner du på nytt». Jeg ble
så glad. Det var den støtten
jeg trengte. Nå er jeg i gang
igjen og får den veiledninger
jeg skal, sier Marie.
De siste månedene har hun
gått ned 8 kilo og krympet 11
cm rundt midjen. Hver uke
trener hun med sin personlige
trener. Han har bedt henne

holde litt igjen og heller ta seg
lange gåturer når hun kjenner
hun har ekstra energi. På den
måten blir hun ikke lei av å
trene.
Nesten daglig er Marie innom Vektklubb.no for å hente
inspirasjon eller diskutere
problemstillinger med andre
medlemmer i forumet.
– Alle som strever litt med
vekten har oppturer og nedturer. Det er godt å snakke med
andre som har det som deg,
mener Marie.
E-post: vektklubb@vg.no

