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Mammamosjon

INTETANENDE TURISTER står og må-
per idet en hærskare av kvinner med 
barnevogner spurter opp Frognerpar-
kens bratteste bakke. Fra den bakerste 
vogna blir indignerte hyl roet av en 
lettere svett mamma. 

– Heia du med paraply på vognen! 
roper en utstudert kul tenåringsgutt 
som kaver seg opp fra sin henslengte 
tilstand for å se på spetakkelet. Åtte 
kvinner med medbrakte barn i alderen 
tre til ni måneder har en times hardtre-
ning foran seg, i regi av Siri Carling og 
hennes MiniBootCamp. 

– Dette er et tilbud til mødre i 
barselpermisjon, og så vidt jeg vet, er 
vi de eneste i Norge som tilbyr trening 
ute sammen med barna, forteller hun. 

– Om det plaskregner, fl yttes økten 
til en nærliggende treningssal, men el-
lers trener vi ute frem til vinteren. Litt 
duskregn er bare oppfriskende.

STÅL I BEN OG ARMER
Etter å ha løpt opp og ned bakker, blir 
et par benker gode hjelpemidler for 
«dips», som styrker tricepsen. Seansen 
akkompagneres av gurgling og et og an-
net hyl fra de parkerte barnevognene. 

– Det svei i armene! roper en mamma 
idet hun farer videre i hastig tempo. 

Siri overtar en av barnevognene og 
løper ved siden av sine spreke disipler 
mens hun støtter og roser. Hun er 
positiv og energisk, og fordi gruppen 
er så liten, fungerer hun nesten som 
personlig trener for hver enkelt.

– Jeg har valgt å ha en liten gruppe, 
fordi jeg ønsker å få et forhold til dem 
jeg trener, og ha full oversikt slik at jeg 
vet at teknikken deres er riktig. 

Så beordres gruppen til dype knebøy 
etterfulgt av en ny joggerunde, før alle 
søker ly i skyggen av noen trær. En 
kjapp drikkepause og det er på tide med 

Ønsker du å komme i form etter fødselen, men 
sliter både med motivasjon og barnevakt? Da 
kan MiniBootCamp være tingen. Og nei, det er 
ikke de søte små som skal svette – det er du.
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Helse

En hærskare av joggende 
mødre får folk til å stanse 

Pupp 
og push-up

Vi slipper 

barnevakt
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push-up
Pupp og
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Andrine lurer til tider fælt på 
hva mamma holder på med
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