


 
 
Velkommen til den andre 
utgaven av StyrkeIdrett i 
2004. 
 
I dette nummeret skriver 
Jan Sjøl om NM, sett med en 
stevneleders øyne. For de 
som ikke kunne delta har vi 
også et utfyllende referat 
fra NM seminaret. 
Vi fortsetter vår serie om 
NSFs virksomhetsplan og 
avslutter vår serie om 
treningsplanlegging. 
 
Det har vært en spennende 
økonomisk vår for 
forbundet. Regnskapet for 
2004 ble avsluttet med et 
overskudd på over 300.000 
kroner, og en egenkapital på 
123.000. Det sterke 
resultatet skyldes den 
sparekampanjen vi 
gjennomførte på slutten av 
fjoråret, og som dessverre 
gjorde at flere aktiviteter 
måtte lide. Første uken i 
mai møtte NSF i Fredrikstad 
forliksråd i saken vi har 
anlagt mot Ann Christin 
Johansen. Forliksrådet 
dømte henne til å betale 
NSF kr 473.958,-. Vi vil følge 

opp dette i neste SI og ha en 
bred presentasjon av 
regnskapet, og det 
budsjettet vi arbeider etter 
i år. 
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Før årets NM gikk det mange 
”rykter” om at dette skulle 
bli et spesielt arrangement. 
Så det var ikke uten en viss 
spenning vi satte kursen for 
Sandnes og Hotel Residence. 
Ved ankomst Sola, ble vi 
møtt av en (som alltid) blid 
forbundspresident, som 
kjørte oss til hotellet som 
også skulle være 
stevnearena. 
 
I toppetasjen på hotellet var 
det stor aktivitet, som 
umiddelbart føltes som noe 
forvirrende for meg. Jeg 
hadde tatt på meg det 
ærefulle oppdraget å være 
speaker, samt å lede dette 

mesterskapet. Etter noen 
spørsmålsrunder blant 
funksjonærene, var jeg nok 
ikke blitt helt overbevist om 
at alle funksjonene med 
dataskjermer for ”alt”, 
storskjerm, høyningsbord, 
miksebord for musikk og 
videofilming, speakeranlegg 
etc. var under kontroll, men 
slo meg til ro med at det 
ennå var tid nok til dette.  
 
Så jeg fant frem til 
innveiingsrommet, og Vidar 
Tangen, som for øvrig var 
dommeransvarlig for 
mesterskapet. De første 
klassene som skulle i ilden 
denne fredagen, var herrer 
til og med klasse 82,5 kg. Vi 
satte i gang med innveiing, 

 
 
Jan Roytvand 

 
 
Tor Egil Skogly 
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åpningsvekter og samt å 
intervjue løfterne. Noen var 
debutanter, og noen så 
erfarne at det ikke var plass 
på startkortet til alle 
merittene. 
 
Etter innveiing ble det tid til 
en liten matbit før 
pendressen ble tatt på, og 
siste forberedelser til 
stevnestart skulle gjøres. 
Det viste seg snart at det 
dessverre var så mye teknisk 
nytenkning at det ikke var 
plass til meg som speaker og 
stevneleder noe sted! Så 
etter en famlende åpning 
uten verken en stol, et 
bord, oversikt over 
startkort, høyninger eller 
hvor resten av det 
”normale” sekretariatet  
befant seg, kom heldigvis 
Arnulf Wahlstrøm meg til 
unnsetning som en reddende 
engel. Han satt i juryen, og 
oppfattet hva jeg hadde fått 

å stri med. Så etter at 
knebøy for første pulje var 
ferdig, hadde situasjonen 
stabilisert seg noe for min 
del. Men det viste seg å 
dukke opp mange nye 
utfordring, som at visningen 
på storskjermen sluttet å 
virke, kiloanvisningen for  
skivepåsetterne det samme, 
samt at det samme hadde 
skjedd med monitoren som 
skulle vise løfterrekkefølgen  
for løfterne på som befant 
seg bak løftearenaen. Da jeg 
dessverre ikke hadde noen 
kontroll over dette, eller de 
som styrte musikk og 
miksebord, var det til tider 
svært vanskelig å 
kommunisere med de som er 
helt avhengige av å høre hva 
en speaker og stevneleder 
har å fortelle. 
 
 Men det var for meg en 
trøst at de beste vant !!!  
Jan Roytvand var i god form,  

 
og vant klart klasse 67,5 kg. 
I neste klasse, 75 kg, vant 
evigunge Tor Egil Skogly 
oppskriftsmessig, med 
Steinar Fredheim på plassen 
bak i sitt ”comeback” som 
eliteløfter.. En klar 3. plass 
ble det til Odd Inge Sanberg.  
 
I klasse 82,5 kg ble det 
mange harde og spennende 
dueller. Arrangør Sigve 
Valentinsen hadde nok 
kvittet seg med mye av 
overskuddet i 
forberedelsene til NM, men 
hadde nok styrke igjen til å 
vinne klassen. Geir Bedin 
hadde ikke full klaff, og 
manglet noe styrke i grepet 
for å kunne gi Sigve full 
kamp om gullet. Men sølv 
ble det.  Frode Behrensen 
tok bronse, men også han 
bar preg av hva det vil si å 
være med i en 

 
Tone Ingebretsen besto 
den internasjonale   
dommerprøven. 

 
Alexander Kirketeig 
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arrangementskomité.  
Klassen var meget stor, med 
hele 11 løftere som 
fullførte. Nå hadde også 
Morten Novum stilt opp med 
medbrakt pc og program, så 
alle som var tilstede kunne 
følge med på stevnet og 
utviklingen på storskjerm. 
 
 
Klasse 90 kg ble delt i 2 
puljer, da dat stilte hele 15 
løftere i denne klassen. Og 
meget spennende ble det, 
med mye sterk 
løfting.Gullkampen ble 
vunnet av Alexander 
Kirketeig, med Marius 
Arnesen på en sterk 
sølvplass. Hard kamp ble det 
også om bronsemedaljen, 

mellom Arild Brokneberg, 
Bjørn Henning Andersen og 
Per Vilnes. Rekkefølgen ble 
tilslutt den samme som 
forrige linje, med Arild som 
bronsemedaljør.  
 
Uten at så mange var klar 
over det, hadde vår kjære 
president, Tone Ingebretsen 
gått opp til den 
internasjonale prøven som 
dommer. Og ikke bare det, 
men hun bestod prøven 
også. Gratulerer Tone, som 
dermed er vår eneste 
kvinnelig internasjonale 
dommer, med åtte menn 
som kollegaer. Dermed var 
første dag over. 
 

 
Thomas Myrvold Hansen 

 
Frode Rui 
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Lørdag startet med klasse 
100 kg, hvor noen gjorde det 
ekstra spennende ved å 
bomme på diverse 
åpningsløft. Klassen ble 
programmessig vunnet av 
Thomas Myrvold Hansen, 
med en meget sterk 
andreplass til Jan Roger 
Johansen, og bronse til John 
Bang. Nivået i denne 9 
manns store klassen var 
meget godt i år. 
 
I klasse 110 kg var det duket 
for en hard kamp mellom 2 
som ville vinne, Tor Herman 
Omland og Tollef Taksdal. 
Carl Olav Christoffersen 
stilte ikke på NM i år, men 
hadde nok fått store 

problemer med å matche 
disse guttene. Disse 2 var 
samtidig med i 
kongepokalkampen. Tor 
Herman vant sitt 1. senior 
NM, med sølv til Tollef uten 
at noen av dem tok ut alt i 
markløft. En klar  
bronsemedalje gikk til Per 
Ove Sjøl, etter mange år 
rett bak pallen. 
 
Klasse 125 kg ble klart 
vunnet av Frode Rui. Frode 
satset alt i et siste markløft 
for å kunne få med seg en 
kongepokal, men her strakk 
nok ikke kreftene til. Sølv og 
bronse ble det til 
henholdsvis Henry Ole 
Larsen og Ronny Morterud. 
På samme 
sammenlagtresultat, men 

 
Inger Blikra 

 
Bente Arntsen 
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Ronny hadde på innveiingen 
høyere kroppsvekt.  
 
Jørn Høyset løftet hele 945 
kilo sammenlagt, og vant 
med dette både klasse +125 
kg, og det gjeveste av alt, 
kongepokalen. Kampen om 
sølvet ble vunnet av en 
meget sterk Olaf Dahl, foran 
en nesten like sterk Knut 
Olav Hulbakviken. 
 
 I dameklassen var det med 
både debutanter, profilerte 
løftere, juniorer og 
veteraner. Og det ble vist 
frem mye ”oppløftende” 
løfting.  Anett Langva løftet 
både stilrent og sterkt, og 
ble norsk mester i klasse 56 
kg. 

 
I klasse 60 kg løftet Linda 
Høiland meget sterkt, og ble 
norsk mester, med Bente 
Restad på sølvplass. 
Klasse 67,5 kg ble klart 
vunnet av Bente Arntsen, 
med Grete Nessø på 
sølvplass i sitt comeback på 
elitenivå. Bronse gikk til 
junioren Helen Olsen. 
 
Klasse 75 kg ble vunnet av 
evigunge Inger Blikra, med 
en rekke norske og 
internasjonale rekorder i 
alt. Hun ble også ikke 
uventet, klar 
kongepokalvinner, og satte 
en spiss på dette årets NM.. 
Linda Kristensen ble en klar 

sølvvinner, og vår president 
tok en like klar tredjeplass. 
 
Heidi Hille Arnsen viste sterk 
løfting, og ble norsk mester 
i klasse 82,5 kg. 
 
Hilde Eriksen viste gode 
takter og ble norsk mester i 
klasse 90 kg. 
 
I klasse +90 kg løftet 
Hildeborg Hugdal meget 
sterk, ble norsk mester, og 
faktisk den damen som 
oppnådde høyeste antall kilo 
på dette NM. 
 
Premieutdelingen kom i 
gang rett etter 
mesterskapet var avviklet, 
og dette skjedde muligens 
litt for tidlig, da 
resutatlistene viste 
plassering på poeng, og ikke 
kilo i de forskjellige 
klassene. Sandnes sin 
ordfører deltok på denne 
premieutdelingen, var med 
på å gjøre dette så 
høytidelig som det bør være 
på et norsk mesterskap. 
 
Stevnearenaen ble 
umiddelbart ryddet, og 
salen klargjort for bankett. 
Her var det så mye mat, at 
det hadde nok ikke blitt 
tomt, selv om hele russiske 
landslaget var blitt bedt inn. 
Dessverre ble 
bankettdeltagerne spredt 
rundt om på byen for tidlig 
på kvelden. Men koselig var 
det, med mange 

 
Hildeborg Hugdal 
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styrkeløftvenner å snakke 
med. 
 
Søndag var det lagt opp til 
en ”ny vri”, med seminar 
hvor Linda Høiland 
presenterte 
dameprosjektet.Idrettskonsu
lenten i Stavanger 
presenterte hva de kunne 
bidra med i forbindelse med 

det forestående VM i byen. 
Dessuten skrøt han, ikke 
uten grunn, av hva de hadde 
fått til i Stavanger, og dette 
var imponerende! Deretter 
presenterte tidligere 
Verdens- og Europamester 
Stein Rønning, hvor viktig 
det er å tenke positivt.  
Antidoping Norge var på 
plass, med mye informasjon 

det er viktig å ta med seg. 
Dessuten stilte MOT opp, og 
presenterte hva de stod for. 
 
Dermed var årets NM over. 
Vi tok farvel med våre 
venner, og reiste hjem med 
mange inntrykk og minner. 
 

 
Kongepokalvinnerne 
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Etter endt løfting fredag og 
lørdag, samt der tilhørende 
bankett på lørdagskvelden, 
ble søndag 21. mars  satt av 
til en sammenkomst hvor 
samtlige deltakere, ledere og 
funksjonærer var invitert. 
Omtrent 65 tilhørere stilte 
friske og opplagte opp til vårt 
miniseminar.  
Forsamlingen konkluderte 
med at de som uteble fra 
seminaret, hadde litt lengre 
restitusjonstid enn andre. 
 
Bakgrunnen for seminaret 
var at det har vært ytret 
ønsker fra en del løftere om 
å treffes utenfor 
løfteplattingen, og da 
fortrinnsvis i en 
sammenheng der en i tillegg 
kunne dra nytte av og lære 
noe samtidig. 
 
Målet med akkurat dette 
seminaret var å bidra til at 
klubber, løftere og ledere, 
skulle få anledning til å bli 
bedre kjent med aktuelle 
samarbeidspartnere, som 
kan bidra til å øke 
kompetansen i forbindelse 
med holdningsskapende 
arbeid og 
rekrutteringsarbeid. 
 
I tillegg benyttet vi 
anledningen til å ta et felles 
”avløft” for VM 2006 i 
Stavanger. 
 
I den anledning informerte 
Harald Figved om hvordan 
Stavanger kommune ser på 

det å være vertsby for store 
idrettsarrangement, og 
verdensmester og motivator 
Stein Rønning, ga oss nyttig 
informasjon om tanker en 
bør ha når en satser mot VM 
2006. 
 
Linda Høiland og Bente 
Arntsen jobber med 
utarbeidelse av 
”Jenteprosjektet”. Det første 
tiltaket i dette prosjektet er t-
skjortene som ble delt ut i 
forbindelse med NM. 
Noen tanker rundt videre 
satsning samt målsetting 
med prosjektet ble 
gjennomgått. 
 
Først ut av de inviterte 
bidragsyterne var Harald 

Figved fra Stavanger 
kommune. 
VM-komiteen har så vidt 
begynt å ta form, og 
Stavanger kommune har vist 
en unik positivitet til det å 
være vertsby for VM i 
styrkeløft 2006. At Stavanger 
tar sats og våger når det 
gjelder idrettsarrangement er 
hevet over enhver tvil. Dette 
ble ytterligere bevist idet 
kommunen ble belønnet ved 
å få utmerkelsen ”Årets 
Idrettskommune 2003”, 
under Idrettsgallaen på 
Hamar i januar i år. 
Stavangers Harald Figved 
listet opp flere tiltak og 
virkemidler som gir 
anledning til økt aktivitet på 
alle nivå og i flere idretter 

 
Jenteprosjektet starter opp 
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enn de typiske 
mediefokuserte idrettene. 
Han informerte også om den 
politiske støtten kommunen 
hadde i det å se verdien av 
storsatsing på idrettslige 
aktiviteter, på alle nivå. 
Harald blir en viktig 
medspiller og bidragsyter i 
VM komiteen, og det 
foreligger en god del 
dokumentasjon med 
erfaringstall og kjennskap til 
store idrettsarrangement på 
hans kontor. Dette har stor 
nytteverdi for vår planlegging 
videre.  
Harald avsluttet sitt innlegg 

med å ønske alle lykke til 
med forberedelsene til  VM 
og hjertelig velkommen til 
Stavanger i 2006. 
 
Stein Rønning, 
verdensmester og motivator, 
tok tak i viktige elementer i 
forberedelsesfasen av VM, 
som dreier seg blant annet 
om motivasjon og mental 
innstilling til trening, og det å 
prestere. 
 
Viktige elementer i 
forbindelse med det å stille 
krav til innsats og forventet 
resultat listes opp som 

følger: 
• Selvbilde; dette må 

være sterkt og 
positivt. 

• Støtteapparatet; viktig 
faktor for trivsel, og 
nødvendig faktor for 
tilbakemeldinger. 

• Selvsikkerhet; troen 
på seg selv må 
absolutt være til 
stede. 

• Motivasjon; 
drivkraften bak hele 
satsningen. 

• Kunnskap; nødvendig 
kompetanse både på 
mental og fysisk 
trening må være til 
stede. 

• Disiplin; viktig å være 
nøye 
(treningsdagbok), 
strukturert, målrettet 
og være bevisst i det 
en gjør.  

• Mål; målene må være 
klare og tydelige. 

• Kontroll; en må være i 
harmoni med seg 
selv. 

 
Rønning fokuserte på at 
irritasjon ikke er godt for noe, 
det skaper bare 
begrensninger. 
Det å være positivt innstilt 
åpner mulighetene. 
For å klare å være positivt 
innstilt, er det av stor 
betydning at en også gir seg 
selv tilbakemeldinger. I 
tillegg skal det selvsagt være 
en naturlig sak å motta 
tilbakemeldinger fra 

 
 
Harald Figved, Stavanger kommune 
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treningskamerater, men 
Rønning presiserte at det er 
viktig å huske at en skal gi 
seg selv en liten vurdering 
og tilbakemelding om hva en 
synes om sin egen innsats. 
Styrkeløft er og blir en 
individuell idrett. Til tross for 
dette er hver enkelt utøver 
avhengig av at teamet 
(treningsmiljø og 
treningskamerater) fungerer. 
Og dette er gjensidig. 
Teamet er avhengig av at 
hver enkelt utøver fungerer. 
 
Viljen til å prestere noe, er 
avhengig av at lysten er 
tilstede og dessuten at en 
har evnen til å gjøre dette. 

Summen av disse faktorene 
skaper MOTIVASJON. 
 
En dyp setning om at ”bra er 
ikke godt nok dersom bra 
kan bli bedre” fikk mer og 
mer mening etter hvert som 
Rønning gikk gjennom 
viktige elementer for å øke 
egne prestasjoner. 
 
SMARTE mål satte tingene 
litt mer i system 
  
S – spesifikke mål (definerte 
og tydelige) 
M – målbare mål (jevn 
økning, oppnå planlagt 
resultat for delmål) 
A – akseptere (akseptere nå 
situasjoner og eventuelle 

nederlag, og se opp og frem 
å jobbe videre med seg selv. 
En kommer ikke videre ved å 
dvele ved saker, en må 
akseptere situasjonen, for så 
å ta neste steg i rett retning) 
R – realistiske mål (det bør 
være innen rimelighetens 
grenser med de målene en 
setter seg, slik at en unngår 
skuffelse etter skuffelse etter 
skuffelse etter….) 
T – tidsbegrensede mål 
(tidsperspektivet bør være 
definert og klart, vanskelig å 
legge slagplan dersom man 
har som utgangspunkt at en 
eller annen dag skal jeg ta 
xxx kg. i knebøy. En må 
sette målene i en langsiktig, 
men definert tidsplan) 
E – enkle mål 
 
Tilhørerne har i etterkant av 
seminaret gitt uttrykk for at 
Stein Rønning hadde mye å 
bidra med i forhold til positiv 
tenking og resultatorientert 
treningsfilosofi på det 
mentale plan. 
 
Lars Os fra stiftelsen 
Antidoping Norge, satte 
utøverboka og den reviderte 
dopinglisten på dagsorden. 
Antidoping Norge holder 
skreddersydde foredrag og 
seminar for deltakere som 
inngår i alle ledd av norske 
idrettsorganisasjoner. Målet 
er å nå utøvere, trenere, 
ledere, medisinsk personell 
og andre som er tilknyttet 
idretten, og på den måte 
bidra til økt kunnskapsnivå 

 
Stein Rønning, verdensmester i karate 
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for både utøvere og 
støtteapparat.  
 
Håndboken er et 
hjelperedskap til den enkelte 
utøver, som beskriver hva du 
som utøver må forholde deg 
til om antidoping. I tillegg gir 
håndboken en generell 
kunnskap om 
antidopingregelverk og 
prosedyrer i forbindelse med 
dopingkontroller. 

 
I forbindelse med nye 
forbudte stoffer på revidert 
dopingliste, ble det også en 
gjennomgang av hvordan vi 
skal forholde oss med 
hensyn til fritaksordninger 
ved bruk av nødvendig 
medisin. 
Forenklede fritak gjelder 
også på noen medikamenter, 
og som utøver er du selv 
ansvarlig for at du kjenner til 

om medisiner og salver som 
man har i sitt medisinskap, 
er tillatt å benytte.  
Regelverket for fritak fra 
dopingbestemmelsene på 
medisinsk grunnlag gjelder 
for nasjonale forbund. For 
internasjonale konkurranser 
kan det være spesielle 
regler, også når det gjelder 
meldeplikt og krav til 
medisinsk dokumentasjon. 
 
All informasjon, samt 
søknadsskjema for fritak og 
forenklede fritak ligger på 
hjemmesiden til Antidoping 
Norge.  
Adressen her er 
www.antidoping.no 
Mye nyttig informasjon ligger 
her, og Antidoping Norge har 
også en del 
informasjonsmateriell som er 
utarbeidet med tanke på 
holdningsskapende arbeid. 
 
Siste innlegg var ved MOTs 
Fabian Giæver. 
MOT jobber aktivt med 
holdninger, og har fokus på 
hvordan man prater med 
hverandre, og hvordan man 
som individuelle personer 
opplever en situasjon eller et 
utsagn forskjellig. 
Fabian redegjorde på en 
enkel og illustrerende måte 
hvordan handlinger, altså det 
vi gjør, har større betydning 
enn det vi sier. Jeg tror ikke 
jeg overdriver hvis jeg sier at 
95% av tilhørerne bekreftet 
dette utsagnet med handling 
i den lille testen vi ble ”offer” 

 
Lars OS, Antidoping Norge 
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for. Litt morsomt, veldig 
overbevisende. 
For øvrig fokuserte Fabian 
på dette med rollemodeller, 
noe man faktisk er som 
idrettsutøver. Det er ikke 
ubetydelig hva det kan ha å 
si for yngre observatører, 
hvordan man opptrer i ulike 
situasjoner. Nok en gang; 
det vi gjør har større 
betydning enn det vi sier. 
 
En undersøkelse gjort i USA 
viste at barn og ungdom 
mottok seks negative 
meldinger pr. positive. Dette 
gjør noe med barn og unges 
selvfølelse og selvbilde. 
Salen ble forespurt om det 
var trolig at situasjonen var 
tilnærmet lik i Norge som i 
USA. Det fremkom ingen 
tydelige svar på dette, men 
MOTs representant kunne 
videre fortelle at han hadde 
informasjon som tydet på at 
forholdstallet i Skandinavia 
var hele 15:1 i de positive 
meldingenes disfavør.  
Uavhengig av dette er 
filosofien at man skal jobbe 
med at forholdstallet skal bli 
6:1, hvor de positive 
meldingene er i flertall 
selvsagt. 
Den ene negative trenger 
ikke nødvendigvis være 
surmaget kritikk, men 
tilbakemeldinger levert på en 
konstruktiv måte, som igjen 

gir grunnlag for personlig 
forbedring og utvikling. 
 
Hovedmålgruppen for MOTs 
holdningsskapende arbeid er 
i alderen 12-20 år, samme 
målgruppe Norges 
Styrkeløftforbund ønsker å 
rekruttere medlemmer i. 
Få har bedre kjennskap til, 
og bredere erfaring fra 
arbeid med ungdoms 
holdninger i denne 
aldersgruppen enn MOT. Det 
å være til stede, tenke 
positivt, gi ros og også ta i 
mot ros, er viktige faktorer 
for å lykkes med å få 
ungdom til å trives i det 
miljøet  vi ønsker ungdom 
skal være en del av.  
Ungdom skal være synlige 
og de skal bli bedre i det de 
allerede er gode i, dette vil gi 
dem et bedret selvbilde, som 
igjen gjør dem bedre på 
områder de i utgangspunktet 
ikke er så gode i. 
 
Betydningen av å fange opp 
ungdom som ikke føler 
tilhørighet noen steder er 
uvurderlig. Ros, ansvar og 
medbestemmelsesrett er de 
viktigste elementene for 
virkelig å være en 
inkluderende styrkeløftklubb.    
 
Fabian hadde en rekke gode 
eksempler som satte daglige 
situasjoner i et litt nytt 
perspektiv, og som kan være 

nyttig å ha med både som 
privatperson, som 
idrettsutøver og i 
jobbsammenheng. 
 
En rask oppsummering samt 
tilbakemeldinger fra 
deltakerne, viser at 
seminaret var nyttig, og at 
tilsvarende sammenkomster 
er av interesse ved senere 
anledninger. 
Benytter anledningen til å 
takke deltakerne som tok 
seg tid til å delta på 
seminaret, og som altså på 
den måten bidro til å gjøre 
seminaret nyttig, for deres 
deltakelse og aktive innspill. 
 

 
Fabian Gievær, MOT 
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Klasse 56,0 kg damer  
1Anett Langva Ålesund SK 107,5 62,5 125,0 295,0360,2540

 Klasse 60,0 kg damer  
1Linda Kåda Høiland Sandnes AK 157,5 77,5 180,0 415,0467,5390
2Bente Restad Melhus IL 100,0 70,0 135,0 305,0344,9550

 Klasse 67,5 kg damer  
1Bente Arntsen Oslo SK 160,0 122,5 165,0 447,5461,1935
2Grete Nessø Røros SK 150,0 80,0 160,0 390,0400,6080
3Åse Helen Olsen Sande KK 120,0 67,5 135,0 322,5331,6268
--Julie Tronsmo Melhus IL 132,5 0,0 0,0 0,0 0,0000

 Klasse 75,0 kg damer  
1 Inger Blikra Rana KK 212,5 117,5 210,0 540,0528,5520
2Linda Kristensen Sandnes AK 182,5 105,0 182,5 470,0470,3760
3Tone Ingebretsen Sandnes AK 172,5 90,0 160,0 422,5406,4873
4Anita Sæbø Brumunddal AK 155,0 90,0 150,0 395,0383,7820
5Lise Engnes Sande KK 120,0 75,0 147,5 342,5333,0813

 Klasse 82,5 kg damer  
1Heidi Hille Arnesen IL Kraftsport 185,0 100,0 180,0 465,0425,4750

 Klasse 90,0 kg damer  
1Hilde Eriksen Oslo SK 135,0 92,5 140,0 367,5318,5858

 Klasse +90,0 kg damer  
1Hildeborg J. Hugdal Sauda AK 232,5 130,0 185,0 547,5446,2125

 Klasse 67,5 kg herrer  
1Jan Roytvand OPIL 235,0 137,5 227,5 600,0463,1400
2Ole H. Lundberg Nes SIL 165,0 105,0 190,0 460,0354,6600

 Klasse 75,0 kg herrer  
1Tor Egil Skogly Sande KK 252,5 163,0 292,5 707,5504,1645
2Steinar Fredheim Moss SIK 220,0 162,5 240,0 622,5443,5935
3Odd Inge Sandberg Alta AK 210,0 140,0 235,0 585,0416,8710
4Bård Kastås Melhus IL 180,0 130,0 220,0 530,0382,7130
--Kay Åge Jacobsen Florø Turn & IL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0000
--Kim Are Jacobsen Florø Turn & IL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0000
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 Klasse 82,5 kg herrer  
1Sigve Valentinsen Sandnes AK 282,5 172,5 272,5 727,5495,8640
2Geir Bedin Røros SK 292,5 150,0 265,0 707,5473,9543
3Frode Berentsen Sandnes AK 265,0 180,0 232,5 677,5460,3613
4Tormod Andersen Fredrikstad SK 260,0 140,0 260,0 660,0459,1620
5Eivind Austnes Ålesund SK 235,0 155,0 250,0 640,0431,9360
6Jøran Langseth Rana KK 235,0 165,0 240,0 640,0429,0560
7Bård Idsø Stavanger SK 220,0 172,5 242,5 635,0431,4825
8Kjetil Olsen Alta AK 245,0 145,0 240,0 630,0422,0370
9Helge Sviland Hommersåk AK 210,0 147,5 242,5 600,0424,4400

10Morten Wang IL Kraftsport 200,0 165,0 220,0 585,0395,6940
11Vegeir Knutsen Oslo SK 190,0 170,0 180,0 540,0372,5460

 Klasse 90,0 kg herrer  
1Alexander Kirketeig Førde IL 305,0 190,0 275,0 770,0502,9640
2Marius Arnesen IL Kraftsport 287,5 195,0 280,0 762,5486,7800
3Arild Bokneberg Oslo SK 265,0 177,5 270,0 712,5457,9950
4Bjørn Henning Andersen Sande KK 252,5 162,5 287,5 702,5453,1828
5Per Vilnes Holmestrand AK 260,0 180,0 262,5 702,5451,0753
6Henrik T. Aasvestad Oslo SK 250,0 150,0 285,0 685,0439,5645
7Jørn Kroken Brumunddal AK 205,0 190,0 260,0 655,0425,1605
8Sigve Simonsen Karmøy SK 235,0 162,5 235,0 632,5404,6735
9Vidar Berg Florø Turn & IL 225,0 150,0 235,0 610,0403,5150

10Lars Edvin Samnøy Sande KK 215,0 150,0 235,0 600,0394,5000
11Jøren S. Eikeland Ganddal AK 230,0 127,5 227,5 585,0377,3835
12Anders Walseth Nes SIL 215,0 162,5 200,0 577,5371,2170
13Roald Undlien Melhus IL 215,0 130,0 230,0 575,0374,1525
13Joner Gallefoss Førde IL 180,0 215,0 180,0 575,0374,1525
--Roy Kjetil Danielsen Sandnes AK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0000

 Klasse 100,0 kg herrer  
1Thomas Myrvold-Hansen Oslo SK 312,5 212,5 307,5 832,5510,4058
2Jan-Roger Johansen Rana KK 315,0 172,5 290,0 777,5488,4255
3John Bang Karmøy SK 270,0 177,5 305,0 752,5458,7240
4Lars Bedin Skogn IL 282,5 167,5 297,5 747,5457,5448
5Geir Grønnevik Tambarskjelvar IL 270,0 200,0 270,0 740,0450,7340
6Olav Sverre Kompelien Valdres AK 270,0 190,0 270,0 730,0446,2490
7Torgeir Hansen Rakkestad KK 280,0 165,0 260,0 705,0431,5305
8Ronny Weum Sande KK 257,5 182,5 255,0 695,0434,3750
9Thomas Puzicha Halden SI 245,0 175,0 232,5 652,5398,2208
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 Klasse 110,0 kg herrer  
1Tor Herman Omland Sandnes AK 347,5 240,0 312,5 900,0532,0800
2Tollef Taksdal Oslo SK 335,0 255,0 305,0 895,0527,4235
3Per Ove Sjøl Sande KK 320,0 190,0 315,0 825,0486,7500
4Frode Fjogstad Sandnes AK 290,0 207,5 285,0 782,5471,5345
5Mikael Rødseth Ålesund SK 270,0 190,0 275,0 735,0434,3850
6Per Morten Brekken Røros SK 255,0 195,0 240,0 690,0412,8960
--Tom Egil Olsen IL Kraftsport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0000

 Klasse 125,0 kg herrer  
1Frode Rui Ulefoss AK 345,0 225,0 345,0 915,0521,9160
2Henry Ole Larsen Kirkenes politi's IL 350,0 225,0 310,0 885,0509,6715
3Ronny Morterud Brumunddal AK 330,0 235,0 320,0 885,0507,1935
4Lars Markussen Halden SI 300,0 215,0 302,5 817,5476,1120
5Svein Vidar Thomassen Alta AK 300,0 210,0 290,0 800,0465,8400
6Einar Gilberg KK-67 300,0 180,0 275,0 755,0436,5410
7Tom Holta Stavanger SK 280,0 170,0 270,0 720,0416,7360
--Truls Kristensen Fredrikstad SK 262,5 0,0 0,0 0,0 0,0000

 Klasse +125,0 kg herrer  
1Jørn Høyset Florø Turn & IL 355,0 240,0 350,0 945,0536,4765
2Olaf Dahl KK-67 325,0 225,0 340,0 890,0501,4260
3Knut Olav Hulbakviken Drammen SI 330,0 220,0 320,0 870,0494,3340
4Pål Engstrøm Alta AK 300,0 202,5 300,0 802,5454,6163
5Tore Michael Røsten Røros SK 300,0 185,0 310,0 795,0442,8150
6Åge Berntsen Melhus IL 315,0 210,0 260,0 785,0443,6035
7Sven Jøran Haugen Nes SIL 285,0 192,5 280,0 757,5429,6540
8Kenneth Heidenberg Fredrikstad SK 292,5 207,5 245,0 745,0422,1915
9Bård Roos-Svendsen Fredrikstad SK 270,0 202,5 270,0 742,5420,0323
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Helga 27-28 mars ble det 
invitert til 
ungdomskurs/aktivitetsleder
kurs i Haukelandshallen i 
Bergen. Det var 13 
entusiastiske styrkeløftere 
som møtte opp en eller 
begge dagene og bidro til at 
kurset ble en fin opplevelse 
for alle. 
 
På lørdagen startet vi med 
gruppearbeid og fokus på 
bevisstgjøring av 
klubbmedlemmer som 
ressurs. Alle har muligheter 
til å gjøre noe positivt for 
klubben sin dersom de 
ønsker det. Det som er 
viktig er initiativtakere, og 
det kan vi alle være. Miljøet 
i klubbene er viktig for å 

beholde medlemmene vi 
har, samtidig som et 
inkluderende miljø kan være 
med på å få flere nye 
medlemmer til å føle seg 
velkomne. 
 
En aktivitetsleder skal kunne 
skape aktivitet i klubbene. 
En kan fokursere på et trygt 
treningsmiljø slik at 
klubbmedlemmene har det 
gøy og er seg selv på 
trening. En aktivitetsleder 
skal kunne sette igang 
styrkeløftaktivitet for nye 
medlemmer. For å kunne 
gjøre dette trengs det 
kunnskaper om 
grunnlegende 
treningsledelse, 
treningsplanlegging og 

 
 
Her er kursdeltakerne igang med gruppearbeid (og mat!) 
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teknisk utførelse av 
øvelsene våre. Denne biten 
av aktivietslederkurset er 
Dietmar ansvarlig for. Etter 
en times teori med Dietmar 
var det klart for 
teknikktrening i knebøy og 
benkpress. Her var det 
mange som fikk beskjed om 
å TØYE, TØYE og TØYE, og 
noen ble kanskje litt 
oppgitte... 
 
På søndagen startet vi med 
foredrag og informasjon fra 
antidoping Norge, ved 
Lindbjørg Stølan. Det ble 
gitt god informasjon om 
dopinglisten, og hvor denne 
finnes: www.antidoping.no. 
Det ble også gjennomgått 
hva som skjer under en 
dopingkontroll og hvilke 
rettigheter og plikter du har 
som utøver under 
kontrollen. Under hele 
foredraget var det mange 
spørsmål og kommentarer 
fra kursdeltakerne.  
Foredraget på kurset og 
tidligere kurs viser at det er 
mange ting som er uklare for 
medlemmer i klubbene 
omkring 
dopingbestemmelsene og 
antidopingarbeid. Det 
anbefales på det sterkeste å 
gå inn på nettsiden til 
andidoping norge og lese. 
Antidoping norge har flotte 
informasjonsplakater som 
kan bestilles og henges opp i 
treningslokalet. 

 
Etter lunsj fortsatte Dietmar 
med teorien fra lørdagen om 
treningsplanlegging. Etter 
teori var det igjen tid for 
trening, og vi hadde planlagt 
å begynne med 5-kamp som 
oppvarming. I det øyeblikket 
vi gikk ut døra begynte det å 
regne. Bergen fikk vist seg 
frem på sitt beste (?!). Det 
ble ikke noe utprøving av 40 
m og kulekast ute, men vi 
klarte å få til 3 hopp 
innedørs. Etter 
oppvarmingen fortsatte 
teknikktrening fra lørdagen 
med markløft i fokus. 

 

 
Det var en sliten gjeng som 
reiste hjem fra kurset 
søndag kveld. Evalueringen 
fra deltakerne var positiv. 
Alle følte at de hadde lært 
noe på kurset som de kan 
bruke til egen trening eller 
til å videreutvikle sitt 
klubbmiljø. 
 
Det vil bli holdt 
ungdomkurs/aktivitetslederk
urs flere steder i løpet av 
2004. Følg med på 
www.styrekloft.no for 
løpende informasjon om tid 
og sted.

  
 

 
 
Fornøyde kursdeltager sammen med Rolf Halvorsen og  
Dietmar Wolf 
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StyrkeIdrett har tatt en 
prat med Hans Martin 
om IL Kraftsports 
internettside. 
 
SI: IL Kraftsports 
hjemmeside har vært på 
luften siden november 2002, 
og er i stadig utvikling. Men 
hva kunne du om 
hjemmesider da du startet? 
 
HMA: Ingenting. Men 
Idrettskretsen arrangerte 
internettkurs. Jeg tok et 3-
timers kurs og satte i gang. 
 
SI: Hva var vanskeligst å 
komme i gang med?  
 
HMA: Jeg fikk bl.a. hjelp av 
n3sport til å legge inn 
Kraftsports logo på 
hjemmesiden. Men kan man 
bruke en PC, lærer man 
raskt å redigere 
hjemmesiden.  
 
SI: Dere valgte n3Sports 
løsning, hvorfor? 
 
HMA: Fordi det er en enkel, 
ferdigsydd løsning. Dermed 
kommer man raskt i gang, 
selv om man er helt grønn 
på internett. 
 
SI: Hva koster deres løsning? 
 
HMA: Vår løsning (Klubben 
Online Pluss) koster kr 
1.595,-, samt kr 300,- for 
utvidet lagringskapasitet, til 

sammen kr 1.895,- pr. år. 
Grunnversjonen er gratis, 
men da får man ikke 
bildegalleri og 
dokumentarkiv. Det finnes 
også en mer fleksibel løsning 
med bl.a. større 
lagringskapasitet som koster 
kr 3.750,- pr. år. 
 
SI: Savner du noe i n3Sports 
løsning i dag? 
 
HMA: Jeg savner noe større 
plass på filene. Vi kan 
eksempelvis ikke lagre alle 
klubbens NM-medaljer på èn 
fil. Det må splittes opp på 
kjønn og kategorier. 
 
SI: Hvor mye tid legger du 
ned på hjemmesiden? 
 
HMA: Jeg måler ikke 
tidsforbruket, men det er 
gøy og da går tiden fort. 
 
SI: Hvilket stoff prioriterer 
du å legge ut? 
 
HMA: Klubbens egne løftere, 
stevner og aktiviteter, 
nasjonale og internasjonale 
mesterskap, samt generelt 
gode prestasjoner, f.eks. 
norgesrekorder. For øvrig 
artikler og annet stoff av 
interesse for styrkeløftere. 
 
SI: Hva er dine viktigste 
kilder til nytt stoff? 
 
HMA: Aktiviteter i egen 
klubb og hjemmesidene til 
de aktuelle forbundene,  

 
NSF, NIF, IPF, etc. Dessuten 
er min klubbkamerat, Jan 
Baggerud Larsen, flink til å 
tipse meg om relevante 
artikler i utenlandske fora. 
En del av de vitenskapelige 
artiklene har jeg oversatt til 
norsk og lagt ut i vårt 
dokumentarkiv. 
 
SI: Hvem ønsker du skal lese 
IL Kraftsports hjemmeside? 
 
HMA: Alle som er interessert 
i vekt- og styrketrening. 
 
SI: Har dere skaffet nye 
medlemmer via 
hjemmesiden? 
 
HMA: Jeg tror i hvert fall at 
vi holder bedre på dem vi 
har med egen hjemmeside. 
 

Norges Idrettsforbund 
samarbeider med 
n3Sport om en felles 
publiseringsløsning. 
Styrkeløftforbundets 
internettside er 
basert på denne 
løsningen. Men av 
våre styrkeløftklubber 
er det bare IL 
Kraftsport som 
benytter samme 
løsning. Vi har derfor 
snakket litt med Hans 
Martin Arnesen for å 
høre hans erfaringer. 
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IL Kraftsports hjemmeside. 
Adressen er: http://n3sport.no/IL/kraftsport 
  

SI: Hvilke tilbakemeldinger 
har du fått på siden fra 
resten av styrkeløftmiljøet? 
 
HMA: Bare positive 
tilbakemeldinger. Ellers 
viser telleren at ingen norsk 
vekt- eller styrkeløftklubb 
hadde flere treff på 
hjemmesiden enn Kraftsport 
i fjor. Det er også en 
hyggelig tilbakemelding. 
 
SI: Hvor mange besøkende 
har dere i løpet av en 
måned? 
 
HMA: Vi nærmer oss 3.000 
besøk pr. måned. 
”Opplaget”, dvs. antall 
besøk, varierer omtrent som 
i en løssalgsavis. Har vi en 
god sak, eller en interessant 
nyhet, øker antall besøk. I 
stille perioder på 
styrkeløftfronten synker 
besøksfrekvensen. 
 
SI: Er det verdt innsatsen? 
 
HMA: Ja, absolutt. Det 
bidrar til å sette klubben vår 
på kartet. Dessuten er det 
en morsom hobby. 
 
SI: Har du noen tips til andre 
klubber som ønsker å 
komme i gang? 
 
HMA: Klubbens medlemmer 
tørster etter informasjon. 

Det ser man av forbundets 
egne sider, hvor det i følge 
n3sport er imponerende 
mange treff på et relativt 
lite antall unike besøkende. 
Kort sagt, styrkeløftere kan 
ikke få nok informasjon om 
idretten sin. Så nøl ikke, 
men sett i gang! 
 
SI: Og forbundets egne 
sider, er det noe du som 
klubbleder savner her? 
 
HMA: Forbundets sider er 
meget bra, og fortjener ros - 
noe man også kan lese av 
besøkstallet. Historikk 
mangler, men vi jobber med 
saken, så her blir det snart 
en forbedring. For øvrig 
savner jeg en raskere 
oppdatering og opprenskning 
av siden. Hva har 
f.eks.Terminliste 

Internasjonale mesterskap 
2002 på siden å gjøre nå? 
Menyen på venstre side kan 
med fordel gjøres kortere. 
Legg f.eks. Presidenten har 
ordet, NSF og NSFs ting 
under ett stikkord ”NSF”, og 
legg Resultater, Ranking, 
Lagserie og Rekorder under 
”Statistikk”. Dermed er 5 
stikkord spart i ett jafs!  
 
SI: Vi får se hva vi kan gjøre 
med dette. Avslutningsvis, 
kan du avsløre noen av 
planene du har for siden 
framover? 
 
HMA: Vi skal bli flinkere og 
mer frimodig til å bruke 
hjemmesiden. På nyåret ble 
f.eks. vår månedlige, 
interne klubbinfo døpt 
”Kraftposten” og lagt ut på 
siden.
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Virksomhetsplanen 
beskriver det arbeidet som 
skal utføres i forbundet det 
enkelte år. De 
ressurspersoner som er 
tilknyttet NSF utarbeider en 
virksomhetsplan (VPL) for 
sitt område innenfor det 
tildelte rammebudsjettet 
for sitt område. 
I dette nummeret av SI 
presenterer Linda Høiland 
VPL for Ungdom og 
utdanning og Morten Novum 
Toppidrettskomiteen. 

Ungdom og utdanning 
Når en klubb rekrutterer nye 
medlemmer er oppfølging av 
disse det viktigste, dersom 
målet ikke bare er å få nye 
medlemmer, men nye 
styrkeløftere. For å kunne 
følge opp nye medlemmer 
er det viktig at klubbene har 
kvalifiserte trenere. Min 
oppgave for dette året er å 
tilrettelegge en 
trenerutdanning som er 
attraktiv for klubbene, og 
som kan være en plattform 
for de som ønsker å ta 
utdanningen videre til et 
høyere nivå.  
 
For 2004 har vi fått ekstra 
tilskudd til utdanning fra 
NIF, som har gjort det mulig 
å utvide 
utdanningskonsulentens 
stilling fra 20% til 60%. Dette 
er et stort skritt i 
utdanningsprosessen og gjør 
at vi får større handlingsrom 

i forhold til utdanning enn 
det vi tidligere har hatt. Det 
som står i fokus for 2004 er 
å revidere trenerpyramiden 
bestående av 
aktivitetslederkurs- trener I- 
trener II- trener III. Det 
foreligger allerede 
kursmateriell, men vi ønsker 
å modulbasere utdanningen 
og gjøre de to første delene 
mer aktivitetsrettet.  
 
Målet for dette året er å 
gjennomføre 
aktivitetlederkurs lokalt i 
klubbene. På slutten av året 
vil det bli holdt ett trener I 
kurs sentralt for de som 
ønsker å bygge på fra 
aktivitetslederkurset. Innen 
året vil 2 og 3 del av trener 
III bli fullført, og første 
”kull” med ferdigutdannede 
trenere står klare til å gjøre 
en innsats. 
 

Dette året vil det også bli 
gjennomført ungdomskurs 
med fokus på bevisstgjøring 
av ungdom som ressurs. 
Ungdomskurset er en 
videreføring av 
pilotprosjektet som vi hadde 
i Rogaland i fjor. I år prøver 
vi å kjøre 
aktivitetslederkurset og 
ungdomskurset parallelt. 
Det vil bli lagt vekt på 
aktivitet som 5 kamp og 
innlæring av teknikk i 
knebøy, benkpress og 
markløft. 
 
Ungdomskomitèen trenger 
en ny leder og 
ungdomsnettverket trenger 
flere medlemmer. Til nå har 
vi ungdomskontakter i 14 
klubber, målet for året er å 
øke dette til 20. Dersom du 
ønsker å være 
kontaktperson for ungdom i 
din klubb er det bare å ta 
kontakt. I slutten av året er 
det planlagt en 
aktivitetssamling for alle 
ungdomskontaktene, der vi i 
fellesskap kan legge planen 
for neste års aktiviteter for 
ungdom. 

 
Linda Høiland 
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Toppidrettskomiteen 
Fra i år er organiseringen av 
toppidrettskomiteen (TIK) 
endret. 
Sportssjefsstillingen er 
fjernet og TIK er 
omorganisert. Det er nå 
Sportslig leder Dietmar Wolf 
som har det overordnede 
ansvaret for TIK og han 
rapporterer nå kun til 
styret. Med seg i TIK har han 
Sigve Valentinsen og Per Ove 
Sjøl. Denne 
omorganiseringen var 
nødvendig for å effektivisere 
TIK og ikke minst for å skape 
et ryddigere 
ansettelsesforhold rundt 
Sportslig Leder. Det var også 
nødvendig å gi Sportslig 
leder større 
påvirkningsmuligheter og 
ansvar enn tidligere for å 
utvikle løfterne og lagene 
for å oppnå de sportslige 
kravene TIK har. Det er 
derfor gjort endringer i 
organisasjonshåndboka hvor 
løfterne får flere rettigheter 
enn tidligere, men også 
flere plikter. Mer om dette 
senere. 

Budsjett 
TIK har i år et budsjett på 
376.500 inkludert 
egenandeler. Av dette går 
335.000 til internasjonal 
stevnedeltagelse, resten til 
samlinger og ulike tiltak. 

TIKs mål 
TIK har som hovedmål å 
oppnå medalje ved alle 
internasjonale 
seniormesterskap. Videre 
skal TIK ved 
juniormesterskapene ha 
løftere med medaljesjanse.  
Ved nordiske mesterskap 
skal vi ta medaljer. 

Satsningsgrupper 
TIK administrerer og tar ut 
løftere til 3 ulike 
satsningsgrupper. Uttak til 
gruppene er basert på 
sportslige prestasjoner. 
Gruppene evalueres 2 
ganger i året. 

Toppidrettsgruppen 
Dette er våre absolutt beste 
løftere. I dag teller gruppen 
5 løftere; Inger Blikra, Jørn 
Høyset, Tor Herman 
Omland, Frode Rui og Tollef 
Taksdal.  

Utviklingsgruppen 
Utøvere på høyt nivå med 
muligheter for å kvalifisere 
seg til internasjonale 
oppgaver. Denne gruppen 
har også plass til 
seniorløftere som har tatt 
steget opp fra 
juniorklassene og vært 
medlem i rekruttgruppen. 
Følgende 7 løftere er med; 
Bente Arntsen, Linda 
Høiland, Linda Kristensen, 
Frode Fjogstad, Alexander 
Kirketeig, Henry O. Larsen 
og Asbjørn Randen. 

Rekruttgruppen 
Dette er våre beste 
juniorløftere med 
medaljemuligheter 
internasjonalt. I 
rekruttgruppa finner vi 
Hildeborg Hugdal, Andreas 
Hjelmtveit, Eirik Jørgensen 
og Øyvind Svenkerud. 

Utøverkontrakt 
Alle deltagerne i forbundets 
satsningsgrupper må 
undertegne en 
utøverkontrakt hvor NSF 
forplikter seg til å gi 
utøveren hjelp til 
treningsplanlegging og 
tilpassede treningsprogram. 
Videre har utøveren rett til 
deltagelse på samling, 
mulighet for forhåndsuttak 
på landslag, samt 
utviklingssamtaler med 
Sportslig leder. 
Utøveren på sin side 
forplikter seg til å følge den 
oppsatte 
treningsplanleggingen og 
treningsprogrammene. 
Utøveren har også en plikt 
til å føre treningsdagbok og 
rapportere tilbake til 
Sportslig leder. Videre har 
utøveren en plikt til å stille 
på samlinger. 
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Uttakskriterier 
Hovedkriteriet for uttak i 
forbundets satsningsgrupper 
er de sportslige kravene i 
tabell 2.  
Toppidrettsgruppa VM1  
Utviklingsgruppa EM2 
Rekruttgruppa JEM2 

SJVM2 
Eksempelvis er VM1 kravet i 
100 kilos klassen 860 kilo. 
 
For uttak til 
representasjonsoppgaver 
gjelder kravene i tabell 1, 
hvor f.eks det veiledende 
kravet til VM deltagelse er 
likt med kravet til Elitefat. 
Oversikt over kravene til de 
ulike utmerkelsene finnes i 
særnorsk reglement. 
 
For uttak til alle stevner 
bortsett fra nordisk er det 
et krav at utøveren er 
medlem i en av forbundets 
satsningsgrupper. 
 
Det er vært å nevne at de 
endringene som er gjort i 
uttakskriteriene kun gjelder 
for forbundets 
satsningsgrupper underlagt 
TIK. Det er ikke gjort 
endringer i kriteriene for 
veteraner eller rene 
benkpressmesterskap. 

 
 
 

Merke Senior Junior S-
junior

 Elitefat VM   
95% fat EM / 

VM 
  

Pokal EU/ 
EM 

VM  

95 % 
pokal 

EU EM/VM VM 

E-merke Nordisk EM VM 
Gullmerke  Nordisk  
Sølvmerke    
Veiledende krav uthevet, 
minimumskrav med normal skrift 
Tabell 1 
 

 Vektklasse 44 48 52 56 60 67,5 75 82,5 90 90+    

VM1 335 355 375 400 420 460 495 520 540 560    

VM2 325 345 365 390 410 450 485 510 530 550    

EM1 315 335 355 375 400 435 470 495 515 535    

EM2 310 330 350 370 390 425 460 485 505 525    

EU1, JVM1 300 320 340 360 380 415 450 475 495 510    

EU2, JVM2 295 315 335 350 370 405 440 460 480 500    

JEM1, 
SJVM1 

285 305 325 340 360 395 425 445 465 485    

JEM2, 
SJVM2 

270 290 310 325 345 375 405 425 445 460    

NORDISK* 255 275 290 310 325 355 380 400 420 435    

D
AM

ER
 

JNORDISK* 225 240 255 270 285 310 335 355 370 385    

 Vektklasse   52 56 60 67,5 75 82,5 90 100 110 125 +125 

VM1   535 575 615 680 735 780 820 860 890 920 930 

VM2   520 560 600 665 720 760 800 840 870 895 905 

EM1   505 545 585 645 700 740 780 820 845 870 885 

EM2   495 535 575 635 685 725 765 800 830 855 865 

EU1, JVM1   485 525 560 620 670 710 745 780 810 835 845 

EU2, JVM2   475 510 545 605 650 690 725 760 790 815 825 

JEM1, 
SJVM1 

  460 495 530 585 630 670 705 740 765 790 800 

JEM2, 
SJVM2 

  440 470 505 555 600 640 670 705 730 750 760 

NORDISK*   415 445 475 525 570 605 635 665 690 710 720 

H
ER

RE
R 

JNORDISK*   365 395 420 465 500 535 560 585 605 625 635 

Tabell 2 
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Mandag 29. mars, en uke 
etter NM, arrangerte Odin 
SK løfteshow på 
vektertorget i Bergen. 
Vektertorget er et 
studenttreningssenter som 
drives av SIB 
(studentidretten i Bergen). 
Løfterne som var med er 
medlemmer i Odin SK, men 
representerer andre klubber 
i konkurranser. De av oss 
som løftet på NM helga før 
var litt spendte på hvordan 
formen ville være, men det 
gikk bra for alle. 
 
Idèen med å ha løfteshow på 
et treningssenter i byen kom 
opp på årsmøte for Odin SK 
da det ble snakket om hva vi 
skulle gjøre for å rekruttere 
nye medlemmer til klubben. 
Løfteshow ble løsningen for 
å vise frem hva styrkeløft 
er. Ledelsen på vektertorget 
ble kontaktet og de var 
kjempepositive. Dette ville 
jo skape litt publisitet for 
dem også.  
 
De som stilte opp som 
løftere var Thomas Myrvold-
Hansen (Oslo SK), Frode 
Fjogstad (Sandnes AK), Eirik 
Jørgensen (Fræna AK), Jørn 
Høyset (Florø TIL) og Linda 
Høiland (Sandnes AK). 
 
Showet ble gjennomført 
med et toppet program. Vi 
fikk tildelt en garderobe til 
oppvarming, slik at ingen så 
oss før vi entret plattingen. 
Thomas løftet 11 reps på 

200 kg i knebøy (der 
publikum talte høyt), Frode 
hadde først en rep på 180 i 
benk, så 9 reps på 150 (der 

publikum også talte høyt..), 
Linda løftet en enkel på 140 
og en enkel på 150 i 
markløft. Eirik løftet dobbel 
på 260 og trippel på 275 i 
markløft (med utstyr) og 
Jørn sparte vi til slutt. Han 
løftet enkle i mark på 300, 
320 og 340 kg. Alle løftene 
utenom Eirik sine var uten 
utstyr, kun belte, slik at folk 
skulle kunne identifisere seg 
med øvelsene. 

 
Jørn med 340 i markløft 
Etter selve løftingen var 
ferdig var det mulighet for 
veiledning i løfteteknikk. Vi 
gjennomførte showet kl 18 

en mandag, et populær 
treningstidspunkt. På denne 
måten ble endel av de som 
var på trening tilskuere til 

løftingen, og noen ble igjen 
for veiledning. 
 
Før vi startet planleggingen 
av showet tenkte vi også på 
oppfølging. Hva skulle vi 
gjøre dersom vi plutselig 
skulle få 10 nye medlemmer 
i klubben? Vanligvis er det 
ikke rekrutteringen som er 
det kritiske for klubbene, 
men oppfølgingen av nye 
medlemmer. Det ble 
bestemt at vi skulle stille 
opp på vektertorget 
regelmessig for 
treningsoppfølging av nye 
interesserte. Målet på sikt 
er å få flere til å stille på 

 
Jørn Høyset 
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konkurranse, dersom dette 
skal skje må de ”nye” 
styrkeløfterne få oppfølging 
og veiledning. 
 

Dette kan kanskje være 
inspirasjon til andre som 
ønsker å gjennomføre 
lignende show. Med tanke 
på rekruttering er det 

glimrende å vise frem 
idretten vår på et sted der 
folk allerede trener styrke, 
og våre øvelser.

 

 

Sommerkonkurransen 
Vi har fått tilsendt en kopi av Ludwig Ingebretsens bok ”Tunge løft og høye spark.” Her vier 
han bl.a. noen sider til styrkeløftsportens spede begynnelse. I boken finner vi også et bilde av 
en person mange i styrkeløft-Norge burde kjenne igjen.  
Vi spør: Hvem er dette? Svar sender du til novum@online.no innen 5. juni. En heldig vinner blir 
trukket ut blant de riktige svarene og kan vente seg en overraskelse i posten. 
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Treningsplanlegging 
Vi fortsetter vår 
artikkelserie om 
treningsplanlegging i denne 
utgaven av StyrkeIdrett. 
Artikkelserien startet i SI 
4/2003 hvor Dietmar Wolf 
presenterte en 
grunnleggende artikkel om 
treningsplanlegging. 
I SI 5/2003 og 1/2004 
presenterte han Hildeborgs 
årsplan for 2002-2003. og vi 
fikk til sammen vist de 
første 8 ukene av 
treningsprogrammet hennes 
for konkurranseperioden 
fram mot junior VM 2003. 
I denne utgaven avslutter vi 
artikkelserien med å vise de 
siste 4 ukene av denne 
treningsperioden, samt et 
sammendrag av årsplanen 
for 2002-2003   

Treningsdagbok  
På de kommende sidene 
presentere vi Hildeborgs 
treningsdag for uke 9–12, 
med Hildeborgs egne 
kommentarer til 
programmet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Treningsdagbok uke 9-12 
Løftet kilo totalt i alle hovedøvelser: 70002,5 kilo 
Repetisjoner totalt i alle hovedøvelser: 668 reps 

Treningsprogrammet uke 9-12 
MI (Middels Intensitet) = treningsmengde/ Antall 
repetisjoner = 70002,5/668 = 104,8 kilo 
 
Ønsket MI (Middels Intensitet) i programmet ligger på 108 
kg +-2 %. 

Sammendrag uke 1-12 
Løftet kilo totalt i alle hovedøvelser: 288090 kilo 
Repetisjoner totalt i alle hovedøvelser: 2744 reps 
 
MI (Middels Intensitet) = 288090/2744 = 105,2 kilo 
Ønsket MI i programmet ligger på 108 kg +-2 %. 
 
Repetisjoner totalt i alle hjelpeøvelser = 1396 
Repetisjoner totalt i alle hoved - og hjelpeøvelser = 4140 
 

 
 
Utdeling av bestemannspremier på årets NM. Hit 
kommer du bare med god treningsplanlegging. 
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Årsplan 2002 - 2003   
Fra Oktober 2002 til 
September 2003 skal 
Hildeborg trene ca. 18000 
repetisjoner på årsbasis. 
   
Ca. 70% (12600) av 
repetisjonene på årsbasis 
blir brukt til hovedøvelser.
    
Ca. 30% (5400) av 
repetisjonene på årsbasis 
blir brukt til hjelpeøvelser.
    
Repetisjonene på årsbasis 
blir fordelt prosentvis på 
de forskjellige 
treningssykluser. 

1. Treningssyklus 
er fra 7.10.02 - 29.3.03 fram 
til NM 2003, delt opp i en 
forberedelsesperiode på 12 
uker, en konkurranse-
periode på 13 uker og en 
overgangsperiode på 1 uke 
(aktiv avkobling).   
  
Som jeg nevnte før er NM 03 
ikke så høy prioritert 
resultatsmessig, p.g.a. at 
Hildeborg i den 1. 
Treningssyklusen har 
prosentvis 

de høyeste antall 
repetisjoner, som skal være 
grunnlag for resultatsmessig 
forbedring på de 
internasjonale stevner (EMJ 
og VMJ) som skal følge etter 
NM 03.    
 
Forberedelsesperiode 12 
uker      
5385 repetisjoner  ca. 30% 
av repetisjonene på 
årsbasis. 
 
Konkurranseperiode 13 
uker  
4875 repetisjoner  ca. 27% 
av repetisjonene på 
årsbasis. 

2. Treningssyklus  
består av 2 
konkurranseperioder p.g.a 
EMJ og VMJ følger så tett 
etter hverandre.  
1. Konkurranseperiode 
10 uker fra 7.4.03 - 14.6.03 
fram til EMJ 03 og en 
overgangsperiode av 1 uke 
(aktiv avkobling). 
3600 repetisjoner, ca. 20% 
av repetisjonene på 
årsbasis. 
 
 

2. Konkurranseperiode 
12 uker fra 23.6.03 - 13.9.03 
- VMJ 03 og en 
overgangsperiode av 2 uker 
(aktiv avkobling).  
4140 repetisjoner  ca. 23% 
av repetisjonene på 
årsbasis.   1.  

1. Halvår 
Fra 7.10.02 - 29.3.03 har en 
treningsmengde (Antall 
repetisjoner) med ca. 57% 
av den årlige 
treningsmengden. 

2. Halvår 
Fra 7.4.03 - 13.9.03 har en 
lavere treningsmengde 
(Antall repetisjoner) med 
ca. 43% p.g.a. EMJ og VMJ 
som følger så tett etter 
hverandre.  
 
Det betyr at Hildeborg 
trente i det 1. halvåret ca. 
10260 (57%) repetisjoner og 
i det 2.halvåret ca. 7740 
(43%) repetisjoner  totalt i 
forhold til årsplanen. 
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Mandag 18.08.2003 
Øvelse                       Totalt Reps MI 
Rygghev med vekt 10 kg SXR 3x10              
Magen   SXR 3x30              
Styrkeløftknebøy KG 85 100 120 135 140 145 145 150 150 3040    
    REPS 4 3 2 2 3 3 3 3 3   26 116,9
Lårcurl triple drops SXR 3x3              
Benkpress omvendt grep KG 65 72,5 75 75      1150    
    REPS 4 4 4 4        16 71,9 
Stifflegmarkløft på kloss KG 70 85 97,5 97,5 97,5     2153    
    REPS 5 4 5 5 5       24 89,7 
Frontpress med stang KG 35 45 47,5 47,5 47,5          

    REPS 4 4 3 3 3          
Push ups med vekt KG 15 15 15            
    REPS 6 6 6            
Biceps   KG 17,5 17,5 17,5            
    REPS 6 6 6                    

Skikkelig dårlig dag, fikk avslag om skolefri til Junior-VM, har tenkt en del på det og hadde håpet 
inne, men nå blir det garantert ikke noe VM for meg, ikke så mye mer å si, en at det er tragisk! 
Stifflegmarkløft på kloss trente med 100 kg i stedet for 97,5 kg, veldig sliten i hodet nå, mye styr i 
starten av skoleåret og flytting. 

Tirsdag 19.08.2004 

Øvelse                       Totalt Reps MI 
God morning  KG 70 70 70       1050    
   REPS 6 6 6         18 58,3 
Magen   SXR 3x30              
Knebøy på boks  KG 75 95 115 120 125 125 125 125  3295    
bredt stand 45 - 60 sek. REPS 4 3 2 4 4 4 4 4    29 113,6
Benkpress mellom KG 60 75 82,5 87,5 92,5 92,5 92,5   2195    
bredt grep   REPS 5 4 5 4 3 3 3     27 81,3 
Markløft fra bakken  KG 90 110 120 130 140 140 140   2340    
vanlig   REPS 4 3 3 3 3 3 3       18 130,0 

Litt usikkert på om jeg skulle trene benkpress i dag, for jeg er veldig sliten i skuldrene, men i 
morgen skal jeg flytte og da for jeg absolutt ikke tid. 
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Fredag 22.08.2003 

Øvelse                       Totalt Reps MI 
Rygghev med vekt 10 kg SXR 3x10              
Magen   SXR 3x30              
Styrkeløftknebøy KG 85 110 122,5 127,5 102,5 127,5 102,5 127,5 102,5 4275    
    REPS 4 3 5 3 6 3 6 3 6   39 109,6
         Superset Superset Superset      
                    
          drakt drakt drakt drakt  drakt      
Benkpress   KG 60 70 85 100 110 115 120 125 125 1910    
    REPS 4 3 2 1 2 2 2 2* 2*   18 106,1
          *=Med flaske på brystet      
                    
Markløft på kloss Sumo KG 90 110 130 142,5 147,5 147,5 147,5   2263    
    REPS 4 3 2 3 2 2 2     18 125,7
Lattrowing maskin KG 55              
    SXR 3x6                        

Jippi det blir VM på meg allikevel! Endelig ferdig med treningen for denne uken. Alexander hjalp 
meg med benkpressdrakt, litt vondt i skuldrene. 

Mandag 25.08.2003 
Øvelse                       Totalt Reps MI 
Rygghev med vekt 10 kg SXR 3x10              
Magen   SXR 3x30              
Benkpress omvendt grep KG 65 75 80 80 80     1345    
    REPS 5 4 3 3 3       18 74,7
Stifflegmarkløft på kloss KG 70 85 100 110 110 110    1650    
    REPS 5 4 3 2 2 2      18 91,7
Lårcurl   SXR 1x8 1x6 1x4            
Push ups med vekt KG 15 15 15            
    REPS 6 6 6            
Biceps   KG 17,5 17,5 17,5            
    REPS 6 6 6            

Dopingtest i dag på Bjørn's Gym! 
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Tirsdag 26.08.2003 
Øvelse                       Totalt Reps MI 
God 
morning   KG 77,5 77,5 77,5       1163    
    REPS 5 5 5         15 77,5 
Magen   SXR 3x30              
Styrkeløftknebøy        drakt drakt drakt drakt      
med drakt og knebind KG 85 115 140 160 170 200 210 215 220 2645    
    REPS 4 3 2 1 1 2 2 2 2   15 176,3
           bind bind bind bind      
          drakt drakt drakt drakt drakt      
Markløft Sumo KG 90 110 135 147,5 170 180 180 185 180 2740    
    REPS 4 3 3 4 3 2 2 1 1   18 152,2
             bom       

Trente med Dietmar, Alex og Andreas i Sandnes. Fornøyd med knebøytreningen. Vi har byttet om 
knebøytreningen litt, etter programmet 197,5x2, 207,5x2, 212,5 2x2-1. Trente i stedet 200x2, 
210x2, 215x2, 220x2. Markløft - litt bedre en sist gang i hvert fall, men jeg sliter veldig i markløft 
til stoor frustrasjon - veldig sliten i kroppen nå. 

Onsdag 27.08.2003 
Øvelse                       Totalt Reps MI 
Rygghev med vekt 10 kg SXR 3x10                
Magen   SXR 3x30                
Benkpress   KG 60 75 87,5 90 92,5 92,5 95 95   1920     
    REPS 4 4 2 3 3 3 2 2     23 83,5
Lattrowing stang KG 60                
    SXR 3x6                
Frontpress med stang KG 35 45 52,5 52,5 52,5            

   REPS 4 4 3 3 3            
Skuldre bakside SXR 3x12                 

Litt sliten og øm etter tung knebøy- og markløfttrening i går. Godt at det var "lett" i dag. 

Torsdag 28.08.2003 
Øvelse                       Totalt Reps MI 
Styrkeløftknebøy KG 85 100 122,5 130 135 140 140   3030     
    REPS 4 3 4 4 4 3 3     25 121,2
Benkpress mellom KG 60 72,5 80 85 85 85    1748     
bredt grep   REPS 5 5 4 3 3 3      23 76,0 
Markløft fra kloss - Sumo KG 90 115 140 165 185 185 185 195 200 2655     
    REPS 4 3 2 1 2 2 2 1 1   14 189,6
Markløft fra bakken  KG 90 120 140 157,5 157,5 157,5    2085     
vanlig   REPS 4 3 3 2 2 2      16 130,3 

Prøvde meg litt i markløft fra kloss i dag med 195x1, 200x1, prøver å være litt bevisst i 
avslutningen som jeg sliter veldig med drakt. 
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Mandag 01.09.2003 
Øvelse                       Totalt Reps MI 
Rygghev med vekt 10 kg SXR 3x8              
Magen   SXR 3x30              
Styrkeløftknebøy KG 85 100 120 137,5 142,5 150 155 155  2790    
    REPS 4 3 2 3 3 3 2 2    22 126,8
          drakt drakt drakt drakt       
Benkpress   KG 60 70 85 95 105 115 120 120  1530    
    REPS 4 3 2 1 1 2 2 2    17 90,0 
Markløft fra bakken  KG 90 120 135 147,5 147,5 147,5    2010    
vanlig   REPS 4 3 3 2 2 2      16 125,6
Frontpress med stang KG 35 45 47,5 47,5 47,5          

    REPS 4 4 3 3 3           
Trente i Sandens i dag med Alexander, Linda og Tor Herman. Begynte i praksis i dag, veldig sliten. 
Mangler mye overskudd og er litt småsjuk. Satser på at det kommer seg. 

Onsdag 03.09.2003 
Øvelse                       Totalt Reps MI 
God 
morning   KG 82,5 82,5 82,5       990    
    REPS 4 4 4         12 82,5 
Magen   SXR 3x30              
Knebøy nakke med  REPS 65 85 95 100 107,5 107,5 107,5   2765    
stopp bredt stand SXR 4 4 5 4 4 4 4     29 95,3 
Benkpress omvendt grep KG 65 75 80 80 80     1345    
    REPS 5 4 3 3 3       18 74,7 
Markløft på kloss Sumo KG 90 110 130 140 147,5 147,5 160 160  3025    
    REPS 4 3 3 3 3 3 2 2    23 131,5
Push ups med vekt KG 15 15 15            
    REPS 6 6 6             

Trente i Sandens i dag også med Alexander, Andreas, Linda og Tor Herman. Veldig travelt for tiden 
i praksis. Treningen gikk veldig bra. 
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Fredag 05.09.2003 
Øvelse                       Totalt Reps MI 
Rygghev med vekt 10 kg SXR 3x6              
Magen   SXR 3x30              
Knebøy på boks  KG 75 95 107,5 107,5 117,5 117,5 127,5 127,5  3365    
bredt stand 45 - 60 sek. REPS 4 3 5 5 4 4 3 3    31 108,5
pause mellom settene                 
Benkpress   KG 60 75 85 90 90 95 95   1535    
    REPS 4 4 3 2 2 2 2     19 80,8 
Stifflegmarkløft på kloss KG 70 87,5 102,5 102,5 102,5     1623    
    REPS 5 4 3 3 3       18 90,1 
Lattrowing stang KG 60              
    SXR 2x6               

Endelig ferdig med trening for denne uken. Føler at jeg få litt mer overskudd nå. Reiser til Nordisk 
i morgen. Gleder meg! 

Mandag 08.09.2003 
Øvelse                       Totalt Reps MI 
Magen   SXR 3x20                
Styrkeløftknebøy KG 85 100 125 135 135 145     2115    
    REPS 4 3 3 3 3 2       18 117,5
Benkpress    KG 60 67,5 72,5 72,5 80      952,5    
    REPS 5 3 2 2 2        14 68,0 
Markløft fra bakken  KG 80 102,5 110 110 120      1308    
vanlig   REPS 4 3 2 2 2        13 100,6 

Ja, så nærmer det seg igjen. Det blir spennende å se om alt slitet har hjulpet. Jeg og Dietmar 
reiser i morgen og Andreas kommer på torsdag. 
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Torsdag 11.09.2003 
Øvelse                  
Rygghev    SXR 2x10                   Stevne:   
Magen   SXR 2x10          1. løft 2. løft 3.løft 
Oppvarming Knebøy KG 20 50 85 105 125 145 160 185 195 205 215* 225* 230* 

    
REP

S 10 7 5 3 2 1 1 1 1 1      
             drakt drakt drakt      
                     
Oppvarming Benkpress KG 20 40 65 75 82,5 87,5 92,5 100 105 110 115* 120* 125* 

    
REP

S 10 5 3 2 1 1 1 1 1 1      
             drakt drakt drakt      
                      
Oppvarming Markløft KG 50 80 105 125 145 155 165 170    175* 180* 185* 

    
REP

S 5 3 2 2 1 1 1 1         
           drakt drakt    * Godkjent    

Vi måtte senke inngangsvekt (1. forsøk) i markløft om 7,5 kg til 175 kg p.g.a. Hildeborg fikk det 
løfteteknisk ikke til med drakt under oppvarmingen.  Planlagt var 1. forsøk 182,5 kg, 2. forsøk 190 
kg, 3. forsøk 192,5 kg.  
3. løft med 185 kg var forholdsvis lett. Hildeborg fikk 3.plass med 540 kg sammenlagt og 9 
godkjente løft. 
 


