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Roborock S7+

Nå kan du gi dine nære og kjære en li1 lenger klem. Roborock S7+ tar hånd om julerotet.

Roborock Finn ut mer

Hedda Egerdahl og Martin Myrvold jobber som personlige trenere i Bodø. Foto: Andreas Sandnes
Olsen

Skatt 2020Skatt 2020

Martin (24) gjorde det
svært godt under
pandemien: – Et
resultat av arbeidet
man legger ned
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Martin Myrvold er en av flere personlige trenere som leverMartin Myrvold er en av flere personlige trenere som lever
av å holde bodøfolk i form. Vi har tatt en nærmereav å holde bodøfolk i form. Vi har tatt en nærmere
gjennomgang av inntektene til flere av trenerne.gjennomgang av inntektene til flere av trenerne.
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LES OGSÅ:

Hedda (24)
hatet
gymtimene på
skolen, nå er
hun personlig
trener og
online-coach

Martin Myrvold ble stående midt i en vanskelig

situasjon da koronaen slo til vinteren 2020. Å være

personlig trener betyr at man må ha menneskelig

kontakt, og gjennom to nedstengingsrunder i Norge,

ble det utfordrende for treningsbransjen. 

Men Myrvold så ikke mørkt på det, og brukte

kreativiteten når det gjaldt som mest. 

– Det var kritisk at treningssentrene stengte. I stedet

for å syte måtte jeg snu om på ting og tenke nytt. Man

får jo til det meste til om man har lyst, uttalte han til

Bodø Nu tidligere i år. 

Han begynte med å legge ut enkle treningsmetoder

på Instagram. Etter hvert utviklet det seg til ren

business for bodømannen, som senere har gjort god butikk. 

Ifølge skattelistene tjente Myrvold i 2020 644,971. Han skattet 227,861Ifølge skattelistene tjente Myrvold i 2020 644,971. Han skattet 227,861

og har opparbeidet seg 248,250 kroner i formue. og har opparbeidet seg 248,250 kroner i formue. 

– 2020 ble et veldig bra år for meg, der jeg fikk veldig mange kunder hele tiden.

– Økonomisk sett har det derfor gått veldig bra, selv om de store inntektene ikke

har vært mitt hovedfokus. Inntekta er jeg fornøyd med, og det er et resultat av

arbeidet man legger ned gjennom et helt år, sier Myrvold. 

Myrvold er en av flere personlige trenere i Bodø. Her er et utdrag av personlige

trenere og andre i treningsbransjen. Her er et utdrag av andre personlige trenere i

byen (lista er ikke komplett): 

Navn: Inntekt:  Skatt Formue

Hedda

Egerdahl
174,707 45,469 0

Vilde Davies 92,328 23,512 0

Arnulf Imingen 24,137 4,764 0

Martin

Myrvold
644,971 227,861 248,250

Trond Paul

Chitussi
611,735 209,748 0
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Bodø Nu oppfordrer leserne til  saklig debatt!Bodø Nu oppfordrer leserne til  saklig debatt!

Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove

overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
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Kundene strømmet til påKundene strømmet til på
butikkåpningen: –butikkåpningen: – Ikke Ikke
forventet så mye køforventet så mye kø

BHK og museet har hattBHK og museet har hatt
møte - ble enige om énmøte - ble enige om én
viktig tingviktig ting SE BILDESERIE: MagiskSE BILDESERIE: Magisk

stemning under Lucia-stemning under Lucia-
konsertenkonserten
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