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Velkommen til en ny utgave 
av Styrkeidrett. 
 
I dette nummeret  kommer 
referater fra alle vårens 
stevner med norske 
deltagere. 
 
Per Ole Røed har vært på 
Benkpress Nordisk og har 
levert en fyldig rapport, Vidar 
Tangen har skrevet fra 
Nordisk for Veteraner, Jørgen 
Haug har gitt oss en artikkel 
fra Junior Nordisk. Selv deler 
jeg mine inntrykk fra Herre 
EM. 
 
Resultatene er allerede 
gammelt nytt selv om 
StyrkeIdrett nå kommer ut 
langt oftere enn før. Men jeg 
håper at vi gjennom artikler 
og bilder klarer å formidle litt 
av den idrettsgleden, 
spenningen og de store 
opplevelsene vi har hatt i 
Styrkeløft Norge  denne 
våren. 
 
Vi er midt oppe i KM 
sesongen. Resultatene 
legges løpende ut på 
forbundets web sider. I 
forrige nummer etterlyste jeg 
frivillige til å bidra med bilder 
og artikler fra disse stevnene. 
Så langt har det vært dårlig 
landet rundt. 

 
med tilbakemeldinger. Grip sjansen 
til å profilere din klubb og trofaste 
slitere  
 
Inger Blikra og Jørn Høyseth ble 
med klar margin kåret til årets 
løftere 2002. Utdelingen av 
hedesbevisningene tok sted under 
årets NM bankett. StyrkeIdrett 
slutter seg til alle gratulantene. 
 
”Opp av kjelleren” var lenge en 
uttalt målsetning for 
styrkeløftstevner. Var dette feil?  
Personlig tror jeg det for mange 
typer stevner. Er vi realistiske er 
styrkeløft en publikumsidrett for 
styrkeløftere og nære 
venner/familie. Dette gjelder andre 
mindre idretter også. Det kan godt 
arrangeres høykvalitetsstevner i 
Bordtennis, Bueskyting eller andre i 
min omegn uten at jeg engang 
tenker tanken på å oppsøke de. Slik 
tror jeg også andre tenker om 
Styrkeløft. Negativt? Nei, realistisk 
vil jeg si. Kanskje betyr det at vi skal 
gå tilbake til start og tenke over hva 
vi ønsker av stevnene våre. For 
meg vil det alltid være en sosial 
ramme og møteplass for 
likesinnede. Da betyr flotte (les 
dtyre) lokaler mindre. Kravene må 
heller stilles til det tekniske 
arrangementet. Det er Styrkeløft vi 
utøver og da må rammene for det 
være gode. 
Jeg sier ikke at vi ikke skal legge 
oss i selen for NM og internasjonale 
stevner, men kanskje tenke litt mer 
på hva breddestevnene betyr for 
rekrutering, miljø og økt vilje til 
satsning videre. 
 
 
Uenig? StyrkeIdretts spalter er åpne 
for synspunkter. 
 
 
 
Forsidebilde:  
Inger Blikra og Jørn Høyseth ble 
kåret til årets løftere i 2002. 
Premiene ble delt ut under 
banketten på NM. 

 
 
NSF 
Serviceboks 1, 
Ullevål Stadion 
Sognsveien 75L 
0840 OSLO 
Telefon:  21 02 98 65 
Telefaks: 21 02 98 64 
E-post: styrkeloft@nif.idrett.no 
 
 
NSFs Styre 
President 
Tone Ingebretsen 
toneoyvind@c2i.net 
 
Visepresident 
Ann-Christin Johansen 
ann-cj@online.no 
 
Styremedlem 
Vidar Tangen 
vidtang@online.no 
 
Styremedlem 
Per Ove Sjøl 
per.ove.sjol@siffer.no 
 
Styremedlem 
Anne Sigrid Stiklestad 
anne.sigrid.stiklestad@lilleborg.no 
 
Varamedlem 
Morten Novum 
novum@online.no 
 
 
 
 
 
 

mailto:styrkeloft@nif.idrett.no
mailto:toneoyvind@c2i.net
mailto:ann-cj@online.no
mailto:vidtang@online.no
mailto:per.ove.sjol@siffer.no
mailto:anne.sigrid.stiklestad@lilleborg.no
mailto:novum@online.no


 
   

Bestilling av T-skjorter! 
  

 

De flotte Antidoping-skjortene kan nå bestilles til din klubb! 
 

De kan fåes i følgende varianter: 
Vanlig t-skjorte med kort erme,  str S-M-L-XL-XXL Kr. 80,- per stk 

Figursydd med lang erme,   str S-M-L-XL  kr. 100,- per stk 
Vi ønsker så langt det er mulig å motta en bestilling per klubb. 
Fraktfritt over 10 stk. Under 10 stk betales frakt av mottaker 
Type Størrelse Antall 
Kort erme S  
 M  
 L  
 XL  
 XXL  
Lang erme S  
 M  
 L  
 XL  

 
Klubb: ____________________________________ 
Adresse:____________________________________ 
Postnr: ___________ Sted:_____________________ 
 
Kontaktperson:________________________________   Tlf:_________________ 
 
Signatur:_______________________________ 
 
Sendes til: Anne Sigrid Stiklestad, Gamle Enebakk vei 53, 1188 OSLO 
Klipp av og send inn



Presidenten har ordet 
 
Tone Ingebretsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Først av alt: Gratulerer med 
nyervervede mestertitler, innsats 
og flotte plasseringer både i 
Nordisk Mesterskap i benkpress 
og EM i styrkeløft for menn. 
Det er hyggelig at formkurvene er 
stigende, motivasjonen på topp 
og at langsiktige mål blant 
løfterne stadig blir en viktig, 
resultatgivende del av 
treningsopplegget. 
 
Gratulerer også til Arnulf 
Wahlstrøm som ble gjenvalgt til 
President i EPF, samt Dietmar 
Wolf som kom inn i EPFs styre 
med ansvar for ”Law and 
legislation commitee”.  
Store, spennende utfordringer 
venter, lykke til! 
 
Til helgen er det Idrettsting i 
Stjørdal.  
Der har man hovedsaklig 
”Lovsaker” på programmet. 
I tillegg er det flere utvalg (Norges 
Amerikansk Fotball og 
Cheerleading Forbund, Norges 
Bilsportforbund, Norges Frisbee 
Forbund, Norges Rugbyforbund 
og Norges Triathlonforbund) som 
søker opptak som særforbund i 
Norges Idrettsforbund.  
Det blir valg av nytt styre, og noen 
få innkomne forslag som ikke er 
lovsaker skal også tas opp. 
Idrettens Studieforbunds ting 
avholdes direkte etter at 
Idrettetinget avsluttes. 
 
 

 
Mål for tingperioden er satt på 
bakgrunn av tre forutsetninger.  
De skal fremme arbeidet med de 
prioriterte målgruppene, de skal 
være målbare og kunne bli fulgt 
opp. 
Det er foreslått fire overordnede 
mål.  
Disse målene omfatter områder 
som er sentrale i utviklingen av 
organisasjonen, å beholde 
ungdom, å skape større aktivitet 
og å forbedre prestasjoner. 
Vi som særforbund (og selvsagt 
alle andre særforbund og 
organisasjonsledd) kan selv lage 
egne, tilhørende mål der summen 
av arbeid vil kunne gi de ønskede 
effektene. 
Det er også positivt (og 
grunnleggende) at våre mål 
samsvarer med Norges 
Idrettsforbund sine overordnede 
mål, da dette bidrar til et tettere, 
mer interessant og 
resultatgivende samarbeid.  
 
Av andre opplysninger kan det 
nevnes at det blir avholdt 
styremøte i NSF, 20. juni i 
Sandnes i forbindelse med Lag-
NM, som arrangeres 21. juni.  
Fem lag er påmeldt til Lag-NM, og 
det blir spennende og se hvilket 
lag som har den beste 
midtsommerformen inne.  
Den 22. juni blir det omvisning for 
styret og evt. andre som føler for 
å bidra i VM-komiteen, både i 
Sandnes Kulturhus og Stavanger 
Forum.  
Stavanger Forum har meldt sin 
interesse for arrangementet i 
etterkant av vår satsing på 
Sandnes Kulturhus. 
Konkurranse er bra, og derfor må 
disse to alternativene vurderes 
opp mot hverandre, før endelig 
søknad foreligger til VM 
kongressen i november. 
 

 
Med hensyn til internasjonal 
aktivitet, er det bare å ønske lykke 
til til juniorene som drar til EM i 
juni, veteranene som deltar på 
EM i juli, og selvsagt EU-cup 
deltakerne som drar til Rennes i 
Frankrike, også det i juli. 
Når det gjelder EU-cup stiller vi 
med fulle lag både på dame og 
herresiden, noe som betyr at vi for 
første gang er med i lagkampen i 
begge kategorier i et slikt 
mesterskap. 
Håper dette virker stimulerende 
for løfterne som deltar, og for oss 
som ser resultatene av en slik 
satsing. Håper også at man på 
grunnlag av gode resultater og 
utvidet deltakelse, jobber videre 
med økt aktivitet i klubbene. Det 
er tross alt i klubbene arbeidet 
ligger og det er her de 
nødvendige tiltak må iverksettes. 
 
Lykke til med videre trening, og 
nyt sommeren! 
 
Sportslig hilsen Tone. 
 
 
 

 



Kåre Holte til minne 
 
Hans Martin Arnesen 
 
 
Søndag 09. mars i år sovnet Kåre 
Holte stille inn på Skedsmotun 
Bo- og behandlingssenter, hvor 
han hadde bodd en kort periode. 
Et høyt respektert medlem av I.L. 
Kraftsport er gått ut av tiden.  
 
At Kåre Holte var over 40 år da 
han begynte med styrkeløft, 
hindret ham ikke i å bli en 
fremragende utøver i 
seniorklassen. Han ble 
norgesmester i 1975 og 1977. 
Internasjonalt ble det EM-sølv i 
1978 og EM-bronse i 1979 - da 
var han 50 år gammel. Han tok 
også tre bronsemedaljer i 
Nordisk. Under det første Lag-NM 
i styrkeløft som ble arrangert i 
1978, var han beste løfter på 
Kraftsports sølv-lag. Noen år 
senere, i 1983, kom et annet 
høydepunkt i idrettskarrieren, da 
ble han verdensmester for 
veteraner. Han satte en rekke 
rekorder i senior- og 
veteranklassen, hvorav noen står 
fortsatt - etter nesten 30 år. Kåre 
Holte ble tildelt en rekke 
utmerkelser, og i 1975 ble han av 
NSF valgt til årets styrkeløfter, en 
hedersbevisning han satte stor 
pris på. 
  
Kåre Holte var en fremstående 
representant for den legendariske 
generasjonen utøvere som startet 
med styrkeløft i moden alder. De 
var ikke bare pionerer innen 
styrkeløftidretten, men også i 
kunsten å utøve idrett på 
elitenivå, selv etter at man har 
passert både 40 og 50 år. Dette 
er et fenomen av vår tid som er 
ukjent fra idrett i tidligere tider. På 
90-tallet imponerte en italiensk 
langrennsløper mange 
idrettsinteresserte med å ta 
internasjonale medaljer etter fylte 
40 år. Kåre Holte gjorde imidlertid 
det samme i styrkeløft allerede på 
70-tallet. Han var i sannhet en av 
våre pionèrer. 
 
Som tidligere nabo av Kåre kunne 
jeg ikke unngå å legge merke til 
med hvilken interesse og glede  

han fulgte opp aktivitetene til 
sønnen, Bjørn, da han var barn. 
På den tiden var det ikke vanlig at 
fedre fulgte opp barna sine på 
den måten, så Kåre var tidlig ute 
på dette området også. Senere 
ble de, far og sønn, aktive 
styrkeløftere på samme lag - 
samtidig - og norgesmestre 
annenhver gang, hvilket heller 
ikke er helt vanlig. 
 
Kåre Holte var en mann med godt 
humør, gnist og pågangsmot. Han 
var vennesæl og meget populær 
blant sine klubbkamerater - og når 

man så hans solide, barkede 
never, forsto man umiddelbart at 
det var ekte vare han leverte. 
Kåre Holte er nå en del av 
klubblegenden i Kraftsport. Vi 
som hadde gleden av å trene og 
løfte sammen med Kåre, vil alltid 
bære minnet om ham i våre 
hjerter. 
 
I.L. Kraftsport 
 
Hans Martin Arnesen 

 
 

Kåre Holte 
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Sofia ga oss en varm velkomst 
med 30+ graders varme og 
strålende sol.  
Etter en snau halvtimes bussreise 
ankommer vi hotellet. Her har jeg 
bodd før! Lyder det skuffet bak i 
bussen. Og riktig nok, 
hotellkvaliteten kunne nok vært 
vesentlig høyere, men det er også 
en av de få negative sidene ved 
dette arrangementet. 
 
Med 4 løftere fra 110 kilo og 
oppover ga det oss tid og 
anledning til å utforske Sofia 
under stevnets første dager. 
 
Taxi brakte oss ned til sentrum av 
Sofia, en by med ca 1,5 mill. 
innbyggere. Prisnivået var 
behagelig for lokale varer, selv 
etter at vi lærte å regne kursen 
riktig.  
Vi var riktig nok ikke mer 
eksotiske enn at vi tok lunch på 
McDonalds. 
Frode fikk en fantastisk 
tiltrekkningskraft på lokale 
tiggerbarn etter å ha delt ut de 
første sedlene. En periode hadde 
han et haleheng av barn rundt 
seg. 
En rusletur rundt i byen ga mange 
inntrykk av en svunnen storhet. 
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Litt bordtennis mens gradestokken kr
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Minnesmerker fra et glemt system finnes overalt 
å var det forfall som preget 
ange av de tidligere 
aktanleggene. 
lbake på hotellet ble det tid til en 
nnskaplig runde bordtennis før 
rmen tvang oss under 
rasollene med kalde 
rfriskninger. 

 
 
 
 
Arrangementet 
Arrangøren hadde satt opp en 
omfattende busstransport mellom 
stevnehallen og hotellet som 
punktlig og greit brakte oss fram 
og tilbake. 
 
Stevnehallen var rigget til med alt 
nødvendig utstyr. Det var  stilige 
premieutdelinger assistert av 
jenter i fargerike nasjonaldrakter. 
 
Ivanko stangen satte imidlertid 
dype spor hos de norske løfterne. 
Kraftig rilling langt inn mot midten 
av stangen gjorde markløft til en 
tyngre øvelse enn normalt. 
 
Oppvarmingsrommet var utstyrt 
med vektløfterstenger og 
gummiskiver. Knebøystativene av 
gammelt merke stilte store krav til 
presisjon for å sette fra seg 
stangen igjen. Kraftige høytalere 
holdt oss undrerettet om 
stevneavviklingen som også ble 
nedtegnet på en skoletavle. 

 

yper mot 35+ 
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Løftingen 
Lørdag skulle de to første norske 
løfterne i aksjon i 11 kilos klassen. 
Tollef og Asbjørn fikk begge en 
god start på stevnet med 3 
godkjente knebøy.  Det ble hhv 
332,5 og 327,5 kilo på Asbjørn og 
Tollef. 
 
Nå var det full fart ut i 
oppvarmingsrommet for å skifte 
over til benkpress-trøye og 
nødvendig oppvarming i løpet av 
15 minutter. For flere av løfterne i 
de tyngste vektklassene blir dette 
i korteste laget og oppvarmingen 
må kuttes ned til et minimum. 
 
Asbjørn fortsatte i fin stil i 
benkpress og solid ny pers med 
217,5 kilo. Tollef har ikke helt 
dagen i benk og ender på 225,0 
kilo, 15 bak pers. 
 
Ny runde ut i oppvarmingsrommet 
for å varme til mark. Gamle 
vektløfterstenger og gummiskiver 
gjør at i hvert fall oppvarmingen 
går lett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spesielt Tollef slet med Ivanko 
stangen og forsøk på tilpasning 
av stilen førte ikke frem. Det ble 
med begynnerløftet på 295,0 kilo 
og verdifulle plasseringer gikk 
tapt. Det endte på 9. plass med 
847,5 kilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asbjørn fikk opp 330,0 kilo i 
markløft og perset stort 
sammenlagt med 880,0 kilo. 
Det holdt til en fin 4. plass i EM-
debuten. 
 
Klassen ble overlegent vunnet av 
Nikolay Suslov som satte ny 
verdensrekord sammenlagt med 
hele 1005,0 kilo etter serien  
390,0 – 255,0 – 360,0. 
 
Verdensrekorder 
Tidligere under stevnet hadde 
Andrzej Stanaszek satt ny 
verdensrekord i knebøy med hele 
300,0 kilo i 52,0 kilos klassen. Det 
holdt imidlertid ikke til å vinne 
klassen for Sergey Fedosienko 
sikret gullet med ny 
verdensrekord sammenlagt på 
615,0 kilo.  
 
Også i 56,0 kilos klassen ble det 
satt ny verdensrekord 
sammenlagt med 660,0 kilo av 
Konstantin Pavlov. 
 
Jaroslaw Olech dro opp 317,5 kilo 
til ny verdensrekord i markløft i 
67,5 kilos klassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tollef Taksdal 

Asbjørn på vei mot ny pers i knebøy 
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Frode dro opp 342,5 kilo til ny 
sammenlagt pers med hele 45,0 
kilo. 925,0 sammenlagt ga en flott 
4. plass i klassen. Jørn dro 345,0 i 
sitt siste løft som ga samme 
resultat som Frode, men 
kroppsvekten var litt høyere, så 
det ble en 5. plass. 925,0 var 
også en solid pers av Jørn som 
hadde 900,0 kilo fra før. 
 
Klassen ble vunnet av populære 
Clive Henry på 1002,5 kilo 
sammenlagt. I knebøy satte han 
ny europarekord med 427,5 kilo. 
Kun 2,5 kilo bak gikk sølvet til 
Victor Karpik 
 
Pipekonsert og europarekord 
Jeg dømte i +125 kilo og 
opplevde kraftig pipekonsert etter 
å ha vært med på å dømme ut 
Bulgarias Eugeny Popov i 
knebøy. Denne klassen ble 
vunnet av Andrey Malanichev 
med 1015,0 kilo. Niels Stærkjær 
satte her ny europarekord i 
benkpress med 302,5 kilo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frode Rui forbereder seg 
 til knebøy 
øndag var de tyngste guttenes 
ag. 
åde Frode og Jørn hadde rolig 
revet rundt i Sofia noen dager og 
ylt tiden med å holde 
roppsvekten vedlike. Nå var 
iden kommet for de tunge 

ftene. 
 nye godkjente knebøy og hhv 
50,0 og 355,0 kilo på Frode og 
ørn var en knallstart.  

egge fulgte opp med gode 
enkpress på 232,5 og 225,0 kilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jørn Høyseth 



EM - Resultater 
 
 
 
Klasse 52,0 kilo    

1 Sergey Fedosienko Russland 237.5 145.0 232.5er 615.0wr
2 Andrzej Stanaszek Polen 300.0wr 165.0 147.5 612.5wr

Klasse 56,0 kilo    
1 Konstantin Pavlov Russland 257.5 180.0 222.5 660.0wr
2 Fan Mukhamatianov Russland 240.0 180.0 205.0 625.0
3 Sergiy Vatyuk Ukraina 222.5 157.5 220.0 600.0
4 Slawomir Sledz Polen 222.5 145.0 207.5 575.0
5 Dariusz Wszola Polen 227.5 140.0 205.0 572.5
6 Jürgen Nemeth Østerrike 215.0 120.0 225.0 560.0
7 Radoslav Silkov Bulgaria 145.0 90.0 170.0 405.0

Klasse 60,0 kilo    
1 Mikhai Andryukhin Russland 255.0 147.5 255.0 657.5
2 Vitaliy Teteutsa Ukraina 240.0 165.0 225.0 630.0
3 Mariusz Olech Polen 215.0 135.0 250.0 600.0
4 K. Bahtchevanov Bulgaria 220.0 145.0 235.0 600.0
5 Etienne Lited Frankrike 225.0 127.5 232.5 585.0
- Jean-Frankrikenco Boyer Frankrike   

Klasse 67,5 kilo    
1 Jaroslaw Olech Polen 325.0 170.0 317.5wr 812.5er
2 Amit Selberg Sverige 265.0 175.0 235.0 675.0
3 Vihar Mitev Bulgaria 250.0 152.5 265.0 667.5
4 Phillip Richard Storbritania 262.5 167.5 225.0 655.0
5 Richard Lettner Østerrike 235.0 152.5 240.0 627.5
6 Tomas Andersen Danmark 230.0 150.0 240.0 620.0
7 Karel Russlando Tjekkia 242.5 112.5 215.0 570.0

 
Landslagstrener Dietmar Wolf 
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Klasse 75,0 kilo    

1 Viktor Furazhkin Russland 322.5 200.0 315.0 837.5
2 Viktor Baranov Russland 320.0 180.0 320.0 820.0
3 Jacek Spychala Polen 292.5 177.5 300.0 770.0
4 Andriy Ivzhenko Ukraina 300.0 175.0 275.0 750.0
5 Lubomir Dimov Bulgaria 260.0 190.0 280.0 730.0
6 Andreas Zeilinger Østerrike 280.0 190.0 260.0 730.0
7 Kvist Jouni Finland 265.0 165.0 285.0 715.0
8 Robert Michailov Bulgaria 250.0 170.0 280.0 700.0
9 Erik Rasmusen Danmark 235.0 167.5 225.0 627.5

Klasse 82,5 kilo    
1 Sergiy Naleykin Ukraina 355.0er 225.0wj 305.0 885.0er
2 Dmytro Solovyov Ukraina 317.5 232.5er 310.0 860.0
3 Patrik Turesson Sverige 317.5 200.0 327.5 845.0
4 Jan Wegiera Polen 320.0 227.5 280.0 827.5
5 Michael Wilk Polen 320.0 205.0 285.0 810.0
6 Milen Christov Bulgaria 300.0 177.5 320.0 797.5
7 Hans Andersson Sverige 290.0 195.0 285.0 770.0
8 Yannick Clement Frankrike 285.0 182.5 300.0 767.5
9 Jaswinder Singh Storbritania 285.0 190.0 290.0 765.0
1 0 Pjotr v.d. Hoek Nederland 285.0 177.5 285.0 747.5
 
EPF President Arnulf Wahlstrøm under premieutdelingen 

 



EM - Resultater 
 
 
 
 
Klasse 90,0 kilo    

1 Sergiy Romanenko Ukraina 360.0 212.5 330.0 902.5
2 Dmitriy Fedenko Russland 350.0 210.0 327.5 887.5

3 Petr Theuser Tjekkia 350.0w
m 215.0 312.5 877.5

4 Gerhard Grossbeck Østerrike 300.0 215.0 290.0 805.0
5 Jiri Hornik Tjekkia 290.0 202.5 307.5 800.0
6 Dominique Desachy Frankrike 305.0 207.5 280.0 792.5
7 Pavol Varchola Slovakia 265.0 195.0 290.0 750.0
8 Christo Christov Bulgaria 305.0 100.0 335.0 740.0

Klasse 100,0 kilo    
1 Maxim Barkhatov Russland 370.0 252.5er 347.5 970.0
2 Yuriy Fedorenko Russland 365.0 230.0 360.0 955.0
3 Ivailo Christov Bulgaria 385.0 242.5 325.0 952.5
4 Krzystof Welna Polen 365.0 227.5 340.0 932.5
5 Andre Peeters Frankrike 340.0 225.0 330.0 895.0
6 Orhan Bilican Belgia 365.0 230.0 280.0 875.0
7 Krum Krumov Bulgaria 300.0 190.0 327.5 817.5
8 Jamie Burke Storbritania 325.0 200.0 290.0 815.0
9 Michael Oszwald Østerrike 265.0 157.5 260.0 682.5
- Tommi Jalonen Finland 320.0  

Avslappet stemning på oppvarmingen 
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Klasse 110,0 kilo    

1 Nikolay Suslov Russland 390.0 255.0 360.0 1005.0wr
2 Oleksiy Solovyov Ukraina 370.0 265.0er 330.0 965.0
3 Audunn Jonsson Island 340.0 220.0 340.0 900.0
4 Asbjørn Randen Norge 332.5 217.5 330.0 880.0
5 Hannu KoPolena Finland 335.0 210.0 330.0 875.0
6 Thomas Sarik Tjekkia 325.0 230.0 310.0 865.0
7 Lars Sörige Danmark 322.5 227.5 300.0 850.0
8 Tollef Taksdal Norge 327.5 225.0 295.0 847.5
9 Marvel v Nugteren Nederland 290.0 202.5 270.0 762.5

10 Raymond Witt Nederland 272.5 180.0 250.0 702.5
- Kristoffer Willebrand Sverige 350.0  
- Harri Heinilä Finland 335.0 210.0 

Klasse 125,0 kilo    
1 Clive Henry Storbritania 427.5er 247.5 327.5 1002.5
2 Viktor Karpik Ukraina 400.0 250.0 350.0 1000.0
3 Ove Lehto Finland 352.5 267.5 350.0 970.0
4 Frode Rui Norge 350.0 232.5 342.5 925.0
5 Jørn Høyseth Norge 355.0 225.0 345.0 925.0
6 Morten Sörig Danmark 340.0 222.5 305.0 867.5
7 Jean-Luc Collart Belgia 340.0 205.0 300.0 845.0
8 Michael Kalter Nederland 327.5 195.0 310.0 832.5
- Jörgen Ljungberg Sverige   
- Volodum Muravliov Ukraina   

Klasse +125,0 kilo    
1 Andrey Malanichev Russland 400.0 255.0 360.0 1015.0
2 Vasyl Orobets Ukraina 410.0 215.0 340.0 965.0
3 Johnny Wahlqvist Sverige 410.0 247.5 305.0 962.5
4 Kenneth Sandvik Finland 360.0 292.5er 305.0 957.5
5 Jari Martikainen Finland 372.5 227.5 352.5 952.5
6 Stoyan Andreev Bulgaria 325.0 240.0 330.0 895.0
7 Niels Stærkjær Danmark 330.0 302.5er 225.0 857.5
8 Freddy Nicolas Frankrike 350.0 210.0 285.0 845.0
- Eugeny Popov Bulgaria   
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Kenneth Heidenberg nordisk jr. 
mester i Danmark. 
 
Kenneth ble beste norske løfter i 
Nordisk Jr. mesterskap i Aalborg  
12-13 april. 
125 kg klassen ble en kamp 
mellom Kenneth og landsmannen 
Jan G. Pedersen. 
Kenneth har bare drevet med 
styrkeløft  i ett år og dette 21 årige 
supertalentet fra Fredrikstad 
imponerte stort . 
Det ble pers i alle øvelser . 280 – 
210 –250 = 740 kg. Dette var 50 
kg mer sammenlagt  enn på NM i 
Oslo 14 dager før. Så Kenneth 
hadde formen inne denne helga. 
Dessuten løfter han uten 
knebøydrakt, da han ikke har 
funnet fram til drakttype som er 
tilpasset kroppen hans.  
Kenneth  fikk hard kamp om gullet  
av Jan G. Pedersen. Det hele var 
ikke avgjort  før siste markløft, der 
Jan måtte dra opp 277,5 for å 
vinne. Det ble litt for tungt, men 
med 725 kg sammenlagt så ble 
det pers med 12,5 kg, og det var  
 

en fornøyd sølmedaljevinner. 
Det ble også sølv på Roald 
Undlien i klasse 82,5 kg. 21 
åringen fra Melhus satte ny pers i 
benk med 122,5 kg. 
Tom K. Jonas fra Alta skulle stille 
i 90 kg klassen, men hadde gjort  
turen til Danmark forgjeves. 
Registreringsbevis har ikke 
ordnet, og det kom telefon fra 
forbundet på morningen med 
startnekt for Jonas. 
I klasse 100 kg ble det en 4 plass 
på Øyvind Svenkerud. Han er 
også et stort talent  og har trent  
styrkeløft i bare ett år. Dette var 
første stevnet hans utenom 
treningslokalet  i Brumunddal, så 
det ver en meget spent Øyvind 
som skulle i ilden. Men han besto 
prøven med glans og det ble pers 
på 40 kg sammenlagt med serien 
260 – 155 – 250 = 665. I siste 
markløft så dro han 267,5 kg midt 
opp på lårene  i et forsøk på å 
kapre bronsemedaljen. Men det 
manglet de siste kreftene denne 
gangen. Likevel må Øyvind si seg 
godt fornøyd med sin 
internasjonale debut.  

På søndag løftet 
ungdomsklassen, dvs yngre enn 
20 år. 
Her hadde Norge 2 deltakere. 
Førstemann i ilden var Lars Edvin 
Sandøy fra Sande. Han hadde 
ikke den store dagen og havnet 
på en 4. plass i 82,5 kg klassen 
med 505 kg sammenlagt. 
I klasse 100 kg ble det en 
skikkelig kamp om medaljene der 
Eirik Jørgensen fra Fræna til slutt 
fikk en bronsemedalje på 650 kg. 
Sølvet tapte han på kroppsvekta, 
og det var bare 5 kg fram til gullet. 
Men Erik må være fornøyd med 
resultatet. Det ble pers i alle 
øvelser med seien 235 – 155 – 
260 . 
 
På lørdag kveld arrangerte 
danskene en enkel banket til en 
pris av dkr 110. Med dette prisleie 
var der rekord frammøte. Det ble 
servert noe så enkelt som pytt i 
panne. I rikelige mengder til 
sultne styrkeløftere. Så dette 
opplegget på banketten var 
vellykket. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kenneth Heidenberg med 280 kg i knebøy. 
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14-20 år      

   Bøy Benk Mark. Tot. 
Klasse 67,5 kg      

1 Dan Magnusson Sverige 185,0 150,0 185,0 520,0 
Klasse 75,0 kg      

1 Hermanni Rantanen Finland 220,0 155,0 225,0 600,0 
2 Emil Johansson Sverige 212,5 130,0 250,0 592,5 
3 Henrik Nielsen Danmark 215,0 125,0 227,5 567,5 

Klasse 82,5 kg      
1 Johannes Dahl Sverige 250,0 157,5 250,0 657,5 
2 Ville Pikkarainen Finland 240,0 145,0 255,0 640,0 
3 Juhani Salo Finland 235,0 135,0 265,0 635,0 
4 Lars Edvín Samnöj Norge 185,0 125,0 195,0 505,0 

Klasse 90,0 kg      
1 Andreas Thore Sverige 250,0 140,0 260,0 650,0 
2 Juha Rosu Finland 210,0 135,0 255,0 600,0 
3 Flemming Jensen Danmark 220,0 147,5 227,5 595,0 

Klasse 100,0 kg      
1 Johnny Lindström Sverige 230,0 175,0 250,0 655,0 
2 Magnús Arvidsson Sverige 245,0 145,0 272,5 650,0 
3 Eirik Jørgensen Norge 235,0 155,0 260,0 650,0 

Klasse 110,0 kg      
1 Asbjörn Ettrup Danmark 255,0 185,0 240,0 680,0 

Klasse 125,0 kg      
- Sigfus Fossdal Island 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
  

Erik Jørgensen med 235 kg i knebøy. 



Junior Nordisk - Resultater 
 
 
 
 
21-23 år 

     

Klasse 56,0 kg      
1 Dmitrij Jakovlev Finland 170,0 110,0 205,0 485,0 

Klasse 60,0 kg      
1 Morten Strange Danmark 160,0 95,0 167,5 422,5 

Klasse 67,5 kg      
1 Fredrik Blidberg Sverige 192,5 110,0 175,0 477,5 

Klasse 75,0 kg      
1 Tue Bjørn Danmark 220,0 145,0 260,0 625,0 
2 Christian Hedman Sverige 190,0 180,0 205,0 575,0 
- Juha Anttila Finland 0,0 0,0 0,0 0,0 

Klasse 82,5 kg      
1 Niklas Isaksson Sverige 235,0 180,0 262,5 677,5 
2 Roald Undlien Norge 180,0 122,5 190,0 492,5 
- Marcel Lindholm Finland 0,0 0,0 0,0 0,0 

Klasse 90,0 kg      
1 Michael Jensen Danmark 252,5 162,5 255,0 670,0 

Klasse 100,0 kg      
1 Markus Norrena Finland 270,0 190,0 260,0 720,0 
2 Arttu Soininen Finland 250,0 195,0 267,5 712,5 
3 Niklas Gonelius Sverige 235,0 187,5 260,0 682,5 
4 Øyvind Svenkerud Norge 260,0 155,0 250,0 665,0 

Klasse 110,0 kg      
1 Tonni Jensen Danmark 250,0 185,0 275,0 710,0 
2 Roland Wahlsten Finland 262,5 180,0 265,0 707,5 

Klasse 125,0 kg      
1 Kenneth Heidenberg Norge 280,0 210,0 250,0 740,0 
2 Jan Gunnar Pedersen Norge 277,5 187,5 260,0 725,0 

Klasse +125,0 kg      
1 Antti Mourujärvi Finland 320,0 192,5 300,0 812,5 

 
 

        
 

Øyvind Svenkerud med 260 kg i knebøy. 
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Nordisk mesterskap i benkpress 
skulle i år arrangeres i en forstad 
til Tampere i Finland. 
Tampere er en by med ca 200000 
innbyggere. Ca 17 mil nordvest 
for Helsinki. 
Norge skulle denne gangen ha 
med 6 løftere, en junior, en dame 
og fire herrer. 
Samt at forbundet sendte en 
lagleder 
Jeg syntes det er synd at ikke 
flere fra Norge deltar på disse 
mesterskapene, for det blir som 
regel en veldig sosial fin tur, og 
det ble det denne gangen også. 
Vi prøvde det vi kunne for å 
samordne en reise fra 
Gardermoen. Men det viste seg å 
være vansklig da ikke alle var 
enige om når de ville dra. De 
fleste måtte da bestille sin tur 
selv. 
Alle dro på fredagen ,men til 
veldig forskjellige tider. 
 
Fra min klubb Askim SK så var 
det 5 stykker som skulle til 
Finland. Vi lettet fra Gardermoen 
eksakt etter ruteplan kl 08.45. Vi 
landet på en forblåst flyplass i 
Helsinki 20 min før tiden pga mye 
medvind. 
Vi leide oss en bil på flyplassen 
og tråkket gassen i bunn de vel 
17 mil til Tampere, Finland har en 
utrolig bra standard på sine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
motorveier. Turen til Tampere 
gikk på 1 time og 20 minutter. 
Men hva hjelper det å komme fort 
frem når det i bilen sitter fem 
kartlesere som virket som om de 
leste hvert sitt kart. Det ble noen 
runder i Tampere(ble jo godt kjent 
der da). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Før vi fant noen som snakket 
engelsk og som kunne forklare 
oss veien til hotellet 
Språket var et stort problem 
nesten hele tiden da veldig få 
kunne Engelsk eller Svensk. 
Bente og Alexander som reiste 
sammens fra Gardermoen valgte 
å ta tog fra Helsinki til Tampere. 
Selv om all innformasjon stod på 
Finsk så greide de utrolig nok å 
finne riktig tog. 
Denne turen tok ca 2 timer, mens 
det fra jernbanestasjonen kun tok 
5 minutter med taxi til hotellet. Det 
at vi måtte finne frem selv fra 
Helsinki var vel det eneste 
negative fra denne turen. Syntes 
her at arrangøren burde hatt en 
løsning på dette. 
 
Vi hadde også noen problemer 
ved innsjekkingen på hotellet pga 
for lite bestilte rom, men dette 
ordnet betjeningen veldig raskt. 
Hotellet bestod av 2 bygninger, og 
vi var veldig spente på hvordan 
rommene var. 
Det viste seg snart at de 4 
stjernene som hotellet hadde var 
berettiget, for dette hotellet holdt 
en meget høy standard, rommene 
var meget bra og det var til og 
med balkong på alle rom.  
 

Thomas Iversen 

Bente Arntsen og Alexander Kirketeig 
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Løfte arenaen var på en skole i 
Yløjærvi, ca tre kilometer utenfor 
Tampere ,en helt grei gymsal med 
mange sitte plasser. Stevnet 
startet etter oppsatt tid klokken 
11.00 
Og den som virkelig måtte ta i på 
dette stevnet var lagleder 
Alexander Kirketeig. Men han 
hadde satt på mange av disse 
benktrøyene før, for det greide 
han uten problem. 
Første mann ut var juniorløfteren 
Karl Jacob Stakseng i 82,5 kilo, 
det var to stykker i hans klasse og 
noe annet enn å sikre 
sølvmedalje var ikke å regne 
med. 
Han startet på 150 kg som skulle 
sikre denne sølvmedaljen. Men 
dette løftet tror jeg det ikke er 
mange av tilskuerne som 
glemmer, man greide ikke å 
blunke en gang før stanga traff 
brystkassa med et smell og 
stanga spratt opp og ned på 
brystet to tre ganger før den ble 
liggendes i ro. Han lå vel med 
stanga i ro i ca 5-6 sekunder, 
skivepåsettere viste ikke hva de 
skulle gjøre, men så begynte 
stanga å bevege seg greit opp til 
strake armer , og utrolig nok så 
ble dette godkjent med tre hvite 
lamper. Jeg tror her at dommere 
ble så forbauset av farten stanga 
hadde ned slik at de ikke la merke 
til trippelstarten hans . 
Andre løftet på 155 kg var heller 
ikke noe bedre, men her måtte 
skivepåsettere hjelpe til opp med 
stanga. Etter en samtale med 
Alexander så gjorde han et meget 
pent løft i tredje forsøk på 155 kg , 
og godkjent med tre hvite lamper.  
Neste ut var Bente Arntsen i 67,5 
kilos klassen for damer, dette så 
ut til på papiret som en veldig jevn 
klasse med fire jenter som var 
veldig jevngode. Så dette skulle 
bli spennendes, 
Og det ble det virkelig. Bente 
hadde et håp om å sette nordisk 
rekord som er på 118 kg . 
Bente var siste man ut siden hun 
valgte å starte på 110 kg som var 
5 kilo mer en nest beste. 
Men da startet også dramatikken. 
Første løft var utrolig dårlig, 110 
kilo gikk lett opp men ingen stopp 
og rumpe langt over benken, tre  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
røde lamper. Valgte igjen å gå på 
samme vekt i 2 forsøk, men 
underkjent med 3 røde lamper 
pga rumpe over benken igjen. 
Dette virket håpløst 
og Bente var utrolig skuffet, hun 
hadde et forsøk igjen som også 
skulle være på 110 kg. 
Vi håpet da på at Bente skulle ta 
gullet på denne vekten, men så 
viste det seg at Helena 
Gøransdotter fra Sverige greide 
110 kg i sitt tredje løft. Og siden 
hun veide mindre en Bente så 
ville hun da ta gullet. Så det var 
bare å kaste høyningslappen på 
bordet med 112,5 kg. 
Enten gull eller siste plass. Det 
var en gjeng nervøse nordmenn 
som fulgte spent med, løftet gikk 
kjempelett og etter det jeg kunne 
se så skulle da dette bli godkjent, 
det ble det med 2-1 
Og dermed et fortjent gull til 
Bente. Morsomt at hun gjorde 
konkurransen så spennende. Men 
hun var veldig sur på seg selv  for 
å ikke få sjansen til løfte opp mot 
den Nordiske rekorden. 
Men den er jeg sikker på at hun 
snart tar, da hun har et stort 
potensial i benkpress 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så var det klart for herrer seniorer 
og først ut var Thomas Iversen i 
klasse 60 kilo. Han var alene i 
denne klassen så da valgte vi å 
safe på første løftet, 130 kilo 
meget lett og 3 hvite lamper, det 
samme ble det på 140 kg. I siste 
løft på 150 så ble det stopp 
halvveis i løftet, men et meget bra 
forsøk. Så Thomas burde ha et 
potensial til å greie rundt 160 kg i  
denne klassen. 
 
Neste man ut var Øystein Aas i 
klasse 100 kilo, her var vi spente 
da formen ikke har vært helt på 
topp i det siste. 205 i første var et 
greit løft og godkjent 2-1. Gikk på 
ny pers i 2 forsøk med 212,5 kg. 
Et meget lett og pent løft. Men 
hva skjer, har dommerne sett noe 
som ingen andre gjorde ? 
underkjent med 1-2. I siste forsøk 
så greide han ikke å få opp 215 
kg, Dette kom vel av skuffelsen av 
å ikke få godkjent 212,5. Men 
Øystein er fortsatt ung og har 
mange år foran seg som 
benkpresser. 
Neste man ut var Kjell Furesund 
som løftet hele 250 kg under VM i 
2002. Kunne han gjenta denne 
bedriften ? Det var kun to man i 
denne klassen men finnen virket  
 
 

Karl J. Stakseng 
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for sterk da han skulle begynne 
på 275 mot Kjell sine 240 kg. 
Første løftet til Kjell var et håpløst 
løft som stoppet 5 centimeter før 
brystet, og han måtte da ta i 
ekstra for å få den ned, og dette 
løftet ble da heller ikke godkjent. 
Han økte til 250  i andre forsøk 
men dette var et like dårlig forsøk, 
han valgte da også å gå på 
samme vekt i tredje forsøk for å 
prøve å få et resultat. Kunne han 
få godkjent et siste løft så kunne 
det jo bli gull da finnen hadde 
bommet to ganger på 275.  Dette 
siste løftet så ikke jeg av en og en 
annen grunn. Men det var 
visstnok et veldig pent og lett løft. 
Etterpå klokskapen sa at han 
minst skulle ha startet på 250 kg. 
Så her er det mye å hente. 
Siste man ut var Trond Fjøren  i 
pluss 125 kg. Her var det 4 løftere 
og Trond hadde dårligst pers av 
alle. Første løftet på 215 gikk opp 
men ble underkjent på grunn av 
det meste feil man kan ha. 
Samme vekt på i andre forsøk ble 
godkjent. Han gikk så på 225 i 
siste forsøk, også dette ble 
godkjent. Her er det også mye 
mer å hente på mer rutine og mer 
trening med benkedrakt. 
Alt i alt så var det godkjente løft 
av alle nordmenn, men vi har en 
bakdel med at benkedrakten ikke 
er godkjent i Norge. Etter mitt syn 
så er det kanskje på tide å innføre 
denne drakt i Norge, dette kun på 
grunn av å være likestilte med de 
andre land. 
 
Dette stevne ble avviklet raskt og 
effektivt, og det hadde man også 
ventet at finnene skulle greie. 
 
Vi ligger også på disse 
mesterskap langt etter de andre 
Nordiske land når det gjelder 
bekledning. Alle de andre land har 
landslagsdrakter, av nordmenn 
som løftet så var det kun Bente 
som  hadde en drakt som det stod 
Norge på. Kanskje det er på tide 
at styret i NSF tar opp denne 
saken på nytt og lar de som viser 
seriøsitet ved å delta på 
benkpressmesterskap, for tilgang 
til kjøp av slike drakter. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter dette så var det da tilbake til 
hotellet, det var  fire timer til 
banketten skulle begynne, 
Selv så sovnet jeg med en gang, 
og våknet to timer senere, da var 
det bare å hoppe i dusjen og 
pynte seg litt til banketten. Det ble 
også tid til litt Lappin Kulta 
sammens med de andre på mitt 
rom før banketten. 
Banketten var en kjempegod  
middag med utdeling av pokaler, 
når det gjelder maten på dette 
hotellet så var den noe av det 
beste vi hadde spist, et helt 
fantastisk kjøkken på dette 
hotellet. 
 
. For når klokken begynte å 
nærme seg halv tolv og de fleste 
hadde fått smakt noen Lappin 
kulta og bar Koskenkorva i 
snapsglass, så begynte vi å 
synge på finsk, kanskje ikke de 
andre syntes vi var noe flinke ? 
For de forsvant fra banketten. 
Etter litt synging for hotellets 
gjester så fant vi ut at vi måtte 
prøve nattelivet i Tampere. Vi fikk 
anbefalt et stort diskotek som het 
Panama av en taxi sjåfør. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette viste seg å være et kjempe 
bra diskotek over tre etasjer og 
med utrolig mange folk til stede 
.Alle kom seg også tilbake til 
hotellet litt senere på natten, til en 
velfortjent søvn. 
Alle uten om vi fra Askim fikk 
mange timer i sengen. Flyet våres 
gikk fra Helsinki 12.10. 
Vi dro ikke fra hotellet før klokken 
var 10 og vi hadde bare 17 mil å 
kjøre !!! Turen gikk unna på en 
time og et kvarter. Og bilen som vi 
leide, en Saab 9-3 turbo fikk blåst 
seg ren på meget bra finske 
motorveier. 
Bente og Alexander satt på med 
Trond og Kjell i deres leiebil og de 
var ikke i Helsinki før klokken 13. 
Deres fly gikk ikke før henholdsvis 
klokken 18 og 21 Og da de skulle 
på sine fly så var vi hjemme for 
mange timer siden. 
Dette var en kjempefin tur med 
meget høy sosial faktor. Så jeg 
håper til neste Nordisk 
mesterskap som avholdes i 
Malmö i 2004 at mange flere 
benytter seg av sjansen til å delta. 
På meg så virker det som om 
styrkeløftere er veldig flinke til å 
bli kjent med hverandre uansett 
hvilket land man kommer i fra. Vi 
sees ved neste mesterskap 
 
 
 
 

Artikkelforfatteren har valgt å kalle dette bildet for ”Tortur”. 
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Damer    Klasse 75,0 kg   
Klasse 48,0 kg    1 Antti Partanen Finland 172,5 

1 Hanna Svahn Danmark 85,0  2 Juha Anttila    Finland 150,0 
2 Lena Sehlander Sverige 75,0  Klasse 82,5 kg   

Klasse 52,0 kg    1 Olli Partanen    Finland 180,0 
1 Mervi Sirkiä Finland 97,5  2 Karl J. Stakseng Norge 155,0 
2 Hanna Rantala Finland 95,0  Klasse 90,0 kg   

Klasse 56,0 kg    1 Stefan Westerholm    Finland 190,0 
1 Iina Laine Finland 95,0  Klasse 100,0 kg   

Klasse 60,0 kg    1 Fredrik Nordin Sverige 227,5 
1 Pia Rajala Finland 92,5  2 Markus Norrena    Finland 190,0 
2 Marjo Lehtonen Finland 92,5  - Ari Hyvärinen    Finland 0,0 

Klasse 67,5 kg    Klasse 110,0 kg   
1 Bente Arntsen Norge 112,5  1 Petri Kinnunen Finland 200,0 
2 H. Göransdotter Sverige 110,0  2 Elis Högnäs Finland 180,0 

3 Maria Koskinen Finland 105,0  Herrer   

4 Heini Laitinen Finland 105,0  Klasse 60,0 kg   
Klasse 75,0 kg    1 Thomas Iversen Norge 140,0 

1 Kirsi Ståhl Finland 85,0  Klasse 67,5 kg   
Klasse 82,5 kg    1 Magnus Carlsson Sverige 193,5 

1 Tarja Koski-Sipilä Finland 102,5  2 Janne Pöykiö Finland 1700 
Klasse +82,5 kg    - Erkki Rajala Finland 0,0 

1 S. Formgren Sverige 120,0  Klasse 75,0 kg   

14-20 år    1 Antti Savolainen Finland 192,5 

Klasse 56,0 kg    2 Erik Rasmussen Danmark 160,0 
1 Samuli Kaikkonen Finland 120,0  - Jari Airio Finland 0,0 

Klasse 60,0 kg    Klasse 82,5 kg   
1 Vili Leivo Finland 127,5  1 Timo Parviainen Finland 200,0 
2 Pekka Keränen Finland 112,5  Klasse 90,0 kg   

Klasse 67,5 kg    1 Juha Tuononen Finland 217,5 
- Tero Juntunen Finland 0,0  2 Matti Vuontisvaara Finland 212,5 

Klasse 75,0 kg    Klasse 100,0 kg   
1 H. Rantanen Finland 155,0  1 Hans Dahlström Sverige 235,0 
2 Jari Saavinen Finland 150,0  2 Jukka Keinänen Finland 225,0 
3 Markus Tupala Finland 140,0  3 Øystein Aas Norge 205,0 

Klasse 82,5 kg    Klasse 110,0 kg   
1 Juha Poskiparta   Finland 162,5  1 Mika Haavisto Finland 240,0 
2 Jyri Hietala   Finland 152,5  2 Tommy Neselius Sverige 210,0 

Klasse 110,0 kg    Klasse 125,0 kg   
1 Kirmo Varvikko Finland 207,5  1 Janne Kuuseva Finland 275,0 

21-23 år    2 Kjell Furesund Norge 250,0 

Klasse 56,0 kg    Klasse +125,0 kg   
1 Dmitrij Jakovlev    Finland 117,5  1 Kenneth Sandvik Finland 300,0 

Klasse 67,5 kg    2 Niels Stærkjær Danmark 300,0 
1 Ari Kurjenkallio Finland 152,5  3 Ulf Wiklund Sverige 292,5 

 2   Marko Tuomainen Finland 140,0  4 Trond Fjøren Norge 225,0 



Nordisk mesterskap for veteraner - Resultater 
 
 
Norge tok 7 gull og en sølv under 
Nordisk mesterskap for veteraner 
i Silkeborg, Danmark. Dessuten 
fikk 2 løftere 4.plasser. Vi fikk 
beste løfter på poeng i alle 
herrekategoriene. Truls 
Kristensen løftet over 
eksisterende verdensrekord i 
benkpress. 
 
Vi var 4 løftere og en dommer 
som dro med fly fra Gardermoen 
til Billund. I et lite propellfly med 
18 seter, var det liten plass for 
enkelte.  De øvrige løftere og 
ledere kom med båt fra Gõteborg, 
bortsett fra familien Madsen som 
kom fra Oslo. Ferskvandsenteret 
er et konferansesenter litt utenfor 
sentrum av Silkeborg. Her hadde 
vi våre rom, teknisk møte, frokost 
og bankett. Det var stille og rolig 
og passet godt for idrettsfolk.  
 
I hallen var alt lagt til rette for et 
godt mesterskap. Skivepåsettere 
og funksjonærer kunne jobben 
sin. Det ble litt stridt for 
dommerne, fordi det bare var 3 
dommere hver dag. Syv timer på 
dommerkrakken lørdag, tar på 
konsentrasjon og det en sitter på, 
men det gikk. 
 
Lørdag. 
Først ute av våre løftere var Jan 
Roytvand, i 67,5 kg. Jan gjorde 
sitt beste stevne noen sinne og 
vant klassen med 60 kg. 
Resultatene ble: 232,5 – 125 – 
230 = 587,5. Denne gang var det 
ikke tvil i knebøy og han løftet 
veldig bra teknisk. Han ble 
belønnet med 
bestemannspremien i Yngre 
veteran for sin innsats. 
 
I den neste klassen hadde vi 
Tormod Andersen mens Danmark 
hadde Erik Rasmussen. I 
utgangspunktet burde dette bli en 
jevn kamp. Tormod har problemer 
med sine håndledd og  gikk inn på 
lave begynnervekter, mens Erik, 
sin vane tro, startet høyt. Selv om 
det var 2 danske og en norsk 
dommer, fikk han alle sine løft i 
knebøy underkjent. Tormod 
kunne derved cruise inn til et 
nordisk mesterskap med serien: 
255 – 125 – 250 = 630. Han ble 
dermed neste beste i 
poengsammendraget etter Jan. 

Rolf Olsen skulle konkurrere med 
Rüdiger Hopp, Sverige, i 82,5 kg. 
Det store spørsmålet var om 
Hopp skulle gå ut av 
konkurransen nok en gang. Ja, 3 
underkjente knebøy avgjorde 
klassen. Rolf var hemmet av en 
skulderskade og fikk ikke vist sitt 
beste i benken, men ble nordisk 
mester med resultatene: 235 – 
145 – 265 = 645.   
 
Jørn Kroken i 90 kg, gjorde et 
meget bra stevne, men må legge 
om teknikken i knebøy. Benken 
var imidlertid utmerket og også 
markløftet var sterkt. 200 – 182,5 
– 255 ga nordisk mesterskap med 
637,5 kg sammenlangt. En 
medalje som ble avgjort i 
markløft. 
  
I 100 kg hadde vi Ulf Johansen og 
Rune Johansen. Rune hadde 
vært syk og mistet formen. Ble nr 
4 med 230 – 160 – 240 = 630. Ulf 
var derimot i kjempeslag. Nye 
perser over hele linja. 240 – 170 – 
272,5 = 682,5 kg hold til sølv. 
Sølvet ble sikret i siste markløft – 
spennende. 
 
Vår siste løfter for dagen var 
Vidar Ringvold. 240 kg i knebøy 
gikk greit, men han hadde 
problemer på oppvarmingen i 
benkpress, miss på 190 kg. Han 
skjerpet seg imidlertid til 
konkurransen og fikk 210 kg i sin 
favorittgren. Det som imponerte 
mest var imidlertid hans teknikk i 
markløft. 235 kg var veldig bra til 
ham å være. Sammenlagt 685 kg 
og 4. plass. Også i denne klassen 
ble medaljene avgjort i siste 
runde. Vidar tapte bronsen på 
kroppsvekt. 
 
Bankett. 
Lørdag kveld var det bankett på 
Ferskvandsenteret. Som 
sedvanlig i Danmark, utmerket 
mat. Stilig av den norske troppen 
at de stilte med medaljene på seg 
under banketten. De som skulle 
løfte dagen etter og enkelte av 
dem som allerede var ferdige, 
gikk tidlig til sengs. Andre tok det 
rolig med en øl og en prat med 
våre danske venner. Noen 
forsvant på byen, men alle tok 
hensyn da de kom hjem. Det var  

derfor en rolig natt på hotellet. 
Søndag. 
I eldre veteraner hadde vi Egil 
Kroknes i 90 kg og Per Åge 
Madsen i 125 kg. Begge løftet i 
samme pulje. Egil fikk som vanlig 
bra uttelling. Bare et underkjent 
2.-løft (bøyde knær) på 240 kg i 
markløft, skjemmet i protokollen. 
Når han likevel høynet til 242,5 i 
siste og fikk dette, ble han 
belønnet med 600 kg sammenlagt 
og gull i klassen. Serien var 230 – 
127,5 – 242,5. 
 
Per Åge fikk 227,5 i knebøy og 
tok greit sin første benk. I 2. 
forsøk kom stanga bakover, men 
heldigvis var det våkne 
skivepåsettere. 200 kg gitt fint i 
siste løft. I markløft tok han 242,5 
kg, og med 670 kg sammenlagt 
holdt det til et nordisk mesterskap. 
Det holdt likevel ikke i 
poengsammendraget mot Egil. 
Egil ble beste løfter i eldre 
veteran, vel 1 poeng foran Per 
Åge. Også dette ble avgjort i siste 
markløft. 
 
I superveteran hadde vi Truls 
Kristensen i klasse 125 kg. Truls 
var litt usikker fordi han hadde fått 
sine Marathon knebind forkastet 
på utstyrssjekken. Det er bare 
Marathon drakter som er godkjent 
i 2003. Han åpnet forsiktig, men 
250 kg i 2. knebøy gikk lett. Han 
forsøkte på ny verdensrekord 
med 270 kg i 3. løft, men det ble 
for tungt denne gang med uvante 
knebind.  I benkpress gikk det 
bedre. Han fikk 180,5 kg. Dette er 
0,5 kg over den eksisterende 
verdensrekord i klassen. Da det 
ikke var dopingkontroll på 
mesterskapet, blir imidlertid 
verdensrekorden ikke godkjent. I 
markløft fikk han 260 kg, og 
dermed 690 kg sammenlagt. Det 
ble selvsagt et nytt gull til Truls og 
premie som beste superveteran 
uansett klasse. 
 
Veteranene er en veldig fin gjeng 
å reise sammen med. Alle hjelper 
og støtter hverandre. Laglederne: 
Ståle, Geir og Lars gjorde en 
utmerket jobb sammen med 
brødrene Madsen. Alle er levende 
opptatt av styrkeløft, og historiene 
sitter løst når en slik erfaren gjeng 
møtes.  



Nordisk mesterskap for veteraner - Resultater 
 
 
Damer – Masters I 

 Bøy Benk Mark. Tot. 
Klasse 67,5 kg      

1 Kirsten Borggaard Danmark 150,0 80,0 172,5 402,5 

Damer – Masters II      

Klasse 56,0 kg      
1 Eila Kumpuniemi Finland 105,0 60,0 125,0 290,0 

Klasse 60,0 kg      
1 Lise Madsen Danmark 102,5 62,50 150,00 315,00 

Klasse 82,5 kg      
1 Susanne Diter Danmark 110,0 62,50 120,00 292,50 

Herrer – Masters I 
     

Klasse 67,5 kg      
1 Jan Roytvand Norge 232,5 125,0 230,0 587,5 
2 Pekka Kihlström Sverige 170,0 175,0 182,5 527,5 

Klasse 75,0 kg      
1 Tormod Andersen Norge 255,0 125,0 250,0 630,0 
2 Tapio Pajanen Sverige 220,0 130,0 220,0 570,0 
3 Pauli Linna Finland 205,0 105,0 200,0 510,0 
- Erik Rasmussen Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 

Klasse 82,5 kg      
1 Rolf Olsen Norge 235,0 145,0 265,0 645,0 

Klasse 90,0 kg      
1 Jørn Kroken Norge 200,0 182,5 255,0 637,5 
2 Seppo Norpila Finland 220,0 165,0 247,5 632,5 
3 Ole Olsen Danmark 210,0 145,0 240,0 595,0 
4 Peter Petersen Danmark 170,0 110,0 217,5 497,5 

Klasse 100,0 kg      
1 Jari Niskanen Finland 265,0 192,5 275,0 732,5 
2 Ulf Johansen Norge 240,0 170,0 272,5 682,5 
3 Kim Salby Madsen Danmark 225,0 190,0 265,0 680,0 
4 Rune Johansen Norge 230,0 160,0 240,0 630,0 
- Søren Bertelsen Danmark 200,0 175,0 0,0 0,0 

Klasse 110,0 kg      
1 Lars Lampinen Finland 255,0 202,5 282,5 740,0 
2 Anders Andersson Sverige 270,0 210,0 250,0 730,0 
3 Kurt S. Jensen Danmark 260,0 167,5 265,0 692,5 
4 Frank Sørensen Danmark 205,0 130,0 250,0 585,0 

Klasse 125,0 kg      
1 Søren Eggebrecht Danmark 260,0 205,0 260,0 725,0 
2 Juha Ali-Tolppa Finland 250,0 190,0 260,0 700,0 
3 Urban Boväng Sverige 260,0 170,0 255,0 685,0 
4 Vidar Ringvold Norge 240,0 210,0 235,0 685,0 
5 Conny Olsson Sverige 235,0 137,5 275,0 647,5 

Klasse 125,0 kg      
1 Reijo Hänninen Finland 300,0 180,0 280,0 760,0 
2 Pertti Lähteenmäki Finland 220,0 150,0 240,0 610,0 



Nordisk mesterskap for veteraner - Resultater 
 
 
 
Herrer – Masters II 

 Bøy Benk Mark. Tot. 
Klasse 60,0 kg      

1 Matti Jalonen Finland 100,0 60,0 105,0 265,0 
Klasse 75,0 kg      

1 Kjell Andersson Sverige 185,0 120,0 225,0 530,0 
2 Gerry Dahlgren Sverige 180,0 120,0 215,0 515,0 
3 Heikki Malkavaara Finland 140,0 100,0 180,0 420,0 

Klasse 82,5 kg      
1 Jose Del Pino Danmark 205,0 120,0 180,0 505,0 

Klasse 90,0 kg      
1 Egil Kroknes Norge 230,0 127,5 242,5 600,0 
2 Steen Wissing Danmark 200,0 130,0 212,5 542,5 

Klasse 100,0 kg      
1 Pekka Saarinen Finland 237,5 132,5 260,0 630,0 

Klasse 125,0 kg      
1 Per Åge Madsen Norge 227,5 200,0 242,5 670,0 
2 Anders Georgsson Sverige 240,0 180,0 232,5 652,5 
3 Toivo Kyllönen Finland 225,0 195,0 230,0 650,0 

Klasse +125,0 kg      
1 Christer Trygg Sverige 0,0 0,00 0,00 0,0 

Herrer – Masters III 
     

Klasse 67,5 kg      
1 Horst Diter Danmark 185,0 105,0 200,0 490,0 
2 Vesa Latoniemi Finland 150,0 75,0 217,5 442,5 

Klasse 75,0 kg      
1 Arvo Tölli Finland 200,0 145,0 200,0 545,0 
2 Leo Honkala Sverige 180,0 60,0 227,5 467,5 
3 Svend Stensgaard Danmark 80,0 72,5 140,0 292,5 

Klasse 100,0 kg      
1 Seppo Blomfjord Finland 210,0 135,0 230,0 575,0 

Klasse 125,0 kg      
2 Truls Kristensen Norge 250,0 180,0 260,0 690,0 
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