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F
ör ett och ett halvt år se-
dan öppnade vi vår för-
sta träningsstudio i 

Kungsbacka, säger Paulina 
Pilo. 

– Det blev en makalös succé 
och det roligaste jag har gjort 
i hela mitt liv.

Paulina och Krister har 
tidigare arbetat inom IT-
branschen, men under en 
semester i USA förändrades 
livet för alltid.

– Jag följde med min pap-
pas fru som alltid har tränat 
på Curves och blev helt såld. 

Jag tänkte att om Curves hade 
funnits i Sverige hade till och 
med jag tränat, skrattar Pau-
lina.

På den vägen är det. Paulina 
sa upp sig från jobbet och det 
dröjde inte länge förrän Krister 
följde efter.

– Tidigare var dagens goda 
gärning att laga en server eller 
få receptionistens skrivare att 
fungera. Nu handlar det om 
att förändra människors liv till 
det bättre. Att göra nytta, säger 
Krister Andersson.

Störst i världen

Curves är världens största trä-
ningskedja, trots att den bara 
riktar sig till halva befolkning-
en.

– Tjejer känner sig ofta ut-
tittade på gymmen, men inte 
hos oss. Här tränar vanliga 
kvinnor med olika mål. Vissa 
vill springa maraton, andra vill 
gå ner i vikt eller förbättra sin 
hälsa, förklarar Paulina Pilo.

Studion är särskilt anpas-
sad för kvinnor med en per-
sonlig och hemtrevlig miljö. 
Träningen är cirkelträning 
med instruktör på hydrauliska 
maskiner.

– Det innebär att du inte be-
höver göra några inställningar 
på maskinerna utan din egen 
styrka bestämmer motståndet, 
berättar Krister Andersson.

– Träning på Curves ger 
komprimerad styrke- och 
konditionsträning på 30 mi-
nuter. Du hinner göra det i 
samband med att du släpper av 
barnen på dagis eller handlar 
mat. Kan du inte ta hand om 
dig själv, hur ska du kunna ta 
hand om någon annan? säger 
Paulina Pilo.

Annelie Martinsson

redaktion@gbg.direktpress.se

D
avid Samuyiwa, klubb-
chef på Nordic Club 
Lindholmen, har på-

verkat över 1000 människors 
liv genom sin personliga trä-
ning.

– Det har alltid varit min 
passion att förändra männis-
kors liv. Att ha den betydelsen 
är fantastiskt.

David och Nordic Club 
Lindholmen erbjuder sina 
kunder ett träningsprogram 
kallad Fusion Functional 
Training.

– Dina tankar styr dina 
handlingar, dina handlingar 
styr ditt liv. Så för att förändra 
ditt liv så måste du förändra 
dina tankar, säger David Sam-
uyiwa.

Övervinna hinder

David menar att du genom 
positiva förändringar kan 
övervinna alla hinder.

– Träna hos oss och vi upp-
lyfter dig. Det här är inget ställe 
där du bränner några kalorier 
och går hem till dina gamla 
ovanor. Tänket skall följa med 
dig vare sig du är här, hemma 
eller på jobbet. 

Det fi nns en anledning till 
varför besökarna inte slutar 
träna på Nordic Club efter 
de uppnått sin idealvikt eller 
slagit sig personliga rekord i 
bänkpress. 

– Det är precis som när du 
äter på en exklusiv restaurang, 
då vill du inte ha McDonalds. 
När du har testat Fustra och 
Nordic Club, vill du inte ha 
något annat, skrattar David 
Samuyiwa.

Träning hjälper

En av gymmets återkomman-
de gäster är Ace of Bace sång-
erskan Jenny Berggren.

– Första gången Jenny kom 
hit hade hon precis fött barn 
och skulle snart ut på turné. 
Hon kom i god form och 
fortsätter att träna här för att 
behålla den.

Även mindre kända svensk-
ar besöker Nordic Club.

– Vi har kunder vars själv-
förtroende är kört i botten. 
Sanningen är att träning 
hjälper, det ger en välkänsla, 
säger David Samuyiwa.

I dagens stressade samhälle 
bortprioriteras ofta träning 

när det egentligen borde trä-
nas mer.

 – Träning ger energi. För att 
orka och prestera mer, måste 
man träna. Om inte för att fö-
rebygga skador, så för att göra 
bättre ifrån sig i livet.

Olikt andra gym erbjuder 
Nordic Club en sushibar, ett 
café, ansiktsbehandlingar och 
massage.

– Vi har skapat mer än bara 
ett gym. Det handlar om per-
sonligt engagemang. 

Annelie Martinsson

redaktion@gbg.direktpress.se

Två gånger gym med olika fokus
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PERSONLIG TRÄNARE. David Samuyiwa, klubbchef på Nordic Club Lindholmen, har påverkat 

över 1000 människors liv genom sin personliga träning.
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GIRL POWER. Curves är världens största träningskedja, trots att den bara riktar sig till halva 

befolkningen. Paulina Pilo och Krister Andersson öppnar snart på Kyrbytorget.

HÄLSA

■ ■ Tycker du om att lata dig framför teven med 

ett kilo Djungelvrål och en tvåliters sockerdricka, 

är du antagligen inte intresserad av Nordic Club. 

Eller så är det kanske precis vad du behöver. 

■ ■ Inget testosteron, ingen skäggstubb – Curves är 

gymmet för bara kvinnor. 

Paulina Pilo och Krister Andersson vill sprida 

Girl power över Göteborg. Nu tar de över Kyrbytorget.


