
 

 

Anja Bolbjerg, Cand.Polyt., Personlig Træner, stifter og ejer af Riviera Fit Body 

 

      

 

Din fysiske coach 

 

Danmarks tidligere olympiske skiløber og world cup vinder, Anja Bolbjerg, har siden hun stoppede sin 

ski karriere, arbejdet som selvstændig med bl.a. events og træning. Hun er uddannet civilingeniør med 

knæets mekanik som speciale og certificeret personlig træner. 

 

Anja er din fysiske coach, som sørger for at få sat ny energi til din træning, som du kan tage med hjem. 

Hun gør op med et par sejlivede myter indenfor træning og ernæring, og hjælper dig til at få mest 

muligt ud af den tid du har til træning. 

 

Træning har været en del af Anjas liv i 20 år, både som eliteidrætsudøver, sportstræner og personlig 

træner. Hun har startet træningsvirksomheden Riviera Fit Body i Sydfrankrig, hvorfra hun hjælper 

private som sportsfolk til at nå deres fysiske mål. Hun er bl.a. tilknyttet en olympisk satsning i sejlads 

for Monaco som fysisk træner. 

 

Ikke mindst har Anja mærket på egen krop, den forskel som man kan gøre for sig selv med den rette 

træning. Hun har ikke alene trænet sig op til at vinde en world cup i en sport hvor danskere har rigtig 

hårde odds, hun har også trænet sig tilbage til i verdenseliten flere gange efter så alvorlige knubs, som 

overrevne korsbånd og menisker og to diskus prolabser. I vinteren 2010 vendte hun tilbage til skiløbet 

og har som 1 af blot 15 kvinder i verden kvalificeret sig til at køre Freeride World Tour’en 2011. 

 

Det fysiske og det mentale hænger tæt sammen for Anja og hun bruger det begge veje. Mentalt 

overskud kan skabe fysiske resultater, men omvendt kan fysikken kan være med til at give selvtillid og 

basis for at opnå resultater på fronter, som ikke nødvendigvis er afhængige af en god fysik. 

 

Anja har desuden skrevet træningsartikler for bl.a. Workout & Fitness, Frederiksborg Amts Avis og 

Dagbladet Børsen og har udgivet trænings dvd’er på engelsk og dansk. 


