
Puls, Trening og Helse

Velkommen til linjen som gir deg 
treningsglede og gode minner
Jeg - linjelærer Marit B. Wiestad - vil først få gratulere deg med skoleplass på linjen Puls 
Trening og Helse. Det er en kjempe morsom linje med fokus på fysisk aktivitet, ernæring og 
velvære. Mye aktivitet og samarbeid skaper et godt og positivt miljø på denne linja. 

Variasjon er et stikkord for skolen generelt da du velger 2 linjer og mange valgfag  
- og variasjon er også fokus når det gjelder aktivitetene på linjen: 

• Crossfit
• Styrke
• Løping
• Aerobic
• Hinderløype
• Core
• Kampsort
• Høypuls
• Tabata
• Zumba
• Yoga
• Pilates
• Spinning

• Poledance
• Ernæring
• Skolekjøkken
• Egenmassasje
• Avspenning
• Spa
• Idrettspsykologi : motivasjon
• Helse
• Ledelse og intruksjon
• Treningslære
• Fjelltur
• Gokart



Linjeturer:
Vi har en fantastisk uke på Club La Santa på 
Lanzarote. Her skal vi delta på mange 
spennende og varierte aktiviteter og 
treningstimer. Bungeesuperfly, padletennis, 
trampolinefitness, CrossFit, slyngetrening, 
dansetimer, aerobictimer, styrketimer, SUP, 
beachvolleyball og sykkeltur til stranden, La 
Famara er noen av aktivitetene. Club La Santa 
er virkelig et paradis for oss som liker trening 
og fysisk aktivitet. 

Vi har også en sporty uke i Oslo. Her skal vi  
delta på forskjellige timer på Sats,   
trappetrening i Holmenkollen, poledance, kjøre 
gokart, fangene på fortet, bowling og besøke 
Norges idrettshøgskole. 

Nødvendig utstyr på linjen:
Det er ikke store krav til utstyr på linjen.
Treningstøy til innendørs- og utendørsbruk for 
både høst, vinter, vår og sommer. Joggesko til 
å bruke ute og inne. Vind- og vanntett jakke og 
bukse. Tursekk og badetøy.  

Annet:
Denne linjen passer for både gutter og jenter - 
uansett treningsgrunnlag. 

Linjelærer - litt om meg selv:                                       
Har verdens beste jobb som linjelærer på 
Puls Trening Helse og Baker & Konditor. Jeg 
er 35 år, gift og har 3 små barn. Har jobbet på        
Karmøy folkehøgskole siden 2012. 

Utdannet som idrettslærer med master i dretts-
vitenskap . Fritiden 
tilbringer jeg sammen 
med familie og venner. 
Her blir det mye aktivi-
tet sammen med store 
og små. Liker å reise, 
være ute i naturen og 
bake. Er positiv, enga-
sjert og snill. 

Velkommen til skolen. 
Og velkommen til et 
felleskap innen trening 
og helse.

Kontaktinfo/spørsmål:
Ta kontakt med linjelærer Marit på telefon 
97681653 eller marit.wiestad@karmoy.fhs.no

Karmøy Folkehøgskule
- skolen hvor en velger 2 linjer!

HVA SIER TIDLIGERE  
ELEVER OM LINJEN

Året mitt på Puls har bydd på så mange 
gode opplevelser og nye vennskap. 
Dette er linjen med en perfekt blanding 
av fysisk aktivitet og helse. Jeg 
har fått prøvd meg på mange ulike 
treningsformer og pushet grensene 
mine. Alt fra crossfit og hinderløypeløp 
til yoga og pilates. Linjen er variert 
og for alle som liker å bli utfordret og 
prøve nye ting. Den passer deg som er 
godt trent, men også deg som ønsker å 
bli bedre trent

Cesine skeie


