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Da er sommeren på hell og 
høsten nærmer seg med 
skolestart, økt aktivitet i 
treningsrommene og en 
terminliste som er fylt opp 
av styrkeløftbegivenheter. 
 
Det desiderte styrkeløft-
høydepunktet denne 
sommeren var Western 
European Cup (WEC) i 
Sauda. 
 
For oss som var tilstede var 
dette en opplevelse på linje 
med de aller beste 
internasjonale stevnene vi 
har arrangert i Norge 
tidligere. 
 
Vi har valgt å vie hele denne 
utgaven av StyrkeIdrett til 
en WEC-spesial for å la alle 
ta del i denne opplevelsen. 
 
God fornøyelse! 

Innhold 
Western European 
Cup 2004 i Sauda, 
Norge – hele veien 
igjennom. 
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Tips og artikler 
Skal du på et stevne, eller 
et arrangement som kan 
være av interesse for 
StyrkeIdretts lesere så send 
meg en e-post til 
novum@online.no.  

Forsidebilde 
Det norske damelaget under 
WEC. 
 
 
Foto: Morten Rygh 
 

 
 

Forbundskontoret 
Norges Styrkeløftforbund 
Serviceboks 1, 
Ullevål Stadion 
Sognsveien 75L 
0840 OSLO 
Telefon:  21 02 98 65 
Telefaks: 21 02 90 02 
E-post: 
styrkeloft@nif.idrett.no 

NSFs Styre 
President 
Tone Ingebretsen 
toneoyvind@c2i.net 
 
Visepresident 
Morten Novum 
novum@online.no 
 
Styremedlem 
Vidar Tangen  
vidtang@online.no 
 
Styremedlem 
Linda Høiland 
Linda.Hoiland@cipr.uib.no  
 
Styremedlem 
Bente Arntsen 
ba@carnegie.no  
 
Varamedlem 
Pål Nilsen 
Pal.nilsen2@chello.no  
 
Varamedlem 
Anne Sigrid Stiklestad 
anne.sigrid@treningssenter.no  
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Det er torsdag ettermiddag i 
Stavanger, solen kjemper 
seg fram mellom skydekket. 
Vi står på kaia og skal kjøre 
Flaggruten til Ropeid, en 
busstur unna Sauda. Vi er 
Arnulf Wahlstrøm, Tore 
Kristiansen, Egil Kroknes og 
undertegnede. Det blaa 
huset på kaia er 
gjennomsøkt etter en 
pizzarestaurant som viste 
seg å være nedlagt, men et 
annen fastfood tilbud har 
gitt oss næring til den 
ventende 2 timers båtturen. 
 
Når det nærmer seg avreise 
dukker Linda Kristensen, 
Bente Arntsen og Alexander 
Kirketeig også opp, senere 
også det engelske laget. 
 
Heldigvis er Arnulf 
oppmerksom da båten skal 
legge fra kai, 
engelskmennene sitter 
fortsatt rolig i 
avgangshallen, overbevist 
om at båten ikke skal gå før 
en time senere. En kort 
løpetur senere er også de 
trygt om bord. 
 
Andre var ikke like heldige 
under reisen, bl.a måtte det 
portugisiske laget tilbringe 
en utilsiktet natt på hotell i 
Amsterdam etter tekniske 
problemer med flyet. 
 
De norske løfterne satte seg 
godt til rette i salongen 
innendørs med niste fra 

Narvesen som sannsynligvis 
ville gitt Fedon frysninger. 
 
På bakre dekk trosset det 
engelske laget vind og delvis 
kjølig vær når solen forsvant 
bak skydekket. De var 
strålende fornøyd med 
reisen og synes båtturen var 
en opplevelse i seg selv.  
 
Båtturen var for øvrig en 
artig opplevelse med en 
mengde stopp underveis for 
å slippe av og ta på 
passasjerer. Fergeleiene var 
ofte bare små brygger og 
passasjerene måtte være 
raske på labben for det var 
ikke tid til å fortøye båten 
før vi raste videre. 
 

Litt for raskt for noen viste 
det seg da vi senere skulle i 
land. Tores koffert var 
borte! Det var en nedtrykt 
Generalsekretær som gikk i 
land i Ropeid. Senere viste 
det seg at det var en eldre 
dame som hadde tatt feil. 
Hun ble nok noe skuffet da 
hun skulle åpne kofferten 
med sine nyinnkjøpte 
garnnøster og fikk Tores 
reisegarderobe i stedet, for 
byttet skjedde raskt dagen 
etterpå. 
 
Fra Ropeid en kort busstur 
langs stupbratte fjell langs 
fjorden inn til Sauda, guiden 
trøstet ”Vi har en god 
sjåfør”.

 
 
Det engelske laget oppholdt seg utendørs under båtturen 
for å få med seg mest mulig norsk natur. 
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Sauda kommune ligger 
innerst i Boknafjorden i 
Rogaland fylke. Her bor det 
ca 5000 innbyggere, og en 
av de er en av verdens beste 
styrkeløftere. For Sauda er 
mer enn vannkraft og 
industri, det er også 
hjembygda til Hildeborg. 
 
Slagordet til kommunen er 
Litt bedre kvar dag! 
 
Jeg er overbevist om at 
dagene under WEC gjorde 
Sauda mye bedre hver 
eneste dag. 
 
Hele Sauda IL sto samlet om 
arrangementet og hadde 
planlagt arrangementet over 
lang tid for at alle detaljer 
skulle klaffe. Her var alle 
gruppene i laget tildelt ulike 
ansvarsområder, f.eks var 
det skigruppa som var 
ansvarlig for alt renhold. 
 
Når jeg var innom hallen 
torsdag ettermiddag hadde 
det allerede vært rigging i 
10 timer. Hallen var delt av 
i oppvarmingrom, 
forberedelsesområde og 
stevnearena. Det var hentet 
inn mengder av skiver, 
stenger og stativer. 
Reklameseil var hengt opp, 
nasjonsflaggene var på plass 
og blomsterdekorasjonene 
på vei opp. 
 
Selv skulle jeg ha ansvar for 
resultattjenesten og ble 

umiddelbart anvist plass av 
Dietmar Wolf som i tillegg 
til å ha ansvar for det norske 
laget også bisto arrangøren. 
 
Testing av storskjerm gikk 
fint i kveldsmørket som 
begynte å senke seg over 
Sauda. Dessverre gjorde 
finværet på lørdag at det 
ikke var like lett å lese på 
storskjermen da det ble litt 
lyst i lokalet. 
 

 
Bak sekretariatet var 
Callistofilm i ferd med å 
forberede web-kringkasting 
av stevnet. Vi fortsatte 
derfor litt utover kvelden 
med testing og tilpasning av 
forbundets web-side, samt å 
informere ut i den store 
verden om at stevnet kunne 
oppleves live på nett. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Lars Borke fra Callistofilm 



Åpningsseremonien 
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Sauda IL hadde valgt å legge 
åpningsseremonien til torget 
i sentrum. Løftere og ledere 
ble samlet ved løftehallen, 
deretter gikk alle i tog ned 
til torget hvor 
åpningsseremonien fant 
sted. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Toget er klar til avgang, med Tone Ingebretsen og 
Arnulf Wahlstrøm som stolte duskebærere. 

 
 
Ordfører Torfinn Opheim 

 
 
Alle deltagerne samlet på torget 



Campingplassen 
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Det norske laget var 
innkvartert på 
campinghytter. Inger Blikra 
har sendt oss noen 
stemningsbilder fra plassen. 
 

 
 
Morten Rygh hjelper Bente Restad med den nye drakten. 

 
 
Linda Kristensen vil også 
ta bilder 

 
 
Sigve Valentinsen og Alexande Kirketeig prøver 
badevannet 



Lagmøte 
Tekst og foto: Morten Novum 
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Fredag morgen var det nrske 
damelaget samlet før 
løftingen. Dietmar Wolf gikk 
igjennom tidsskjema, 
repeterte hvilke antrekk 
som skulle benyttes når og 
delte ut landslagsdresser. 
 
Videre var det praktiske 
oppgaver som utfylling av 
dopingformularer før 
innveiingen og informasjon 
om busstider, 
bankettbiletter og 
åpningsseremonien. 
 
Det var god stemning i laget 
og alt lå an til en flott 
styrkeløftdag.

 
 
Sportslig leder Dietmar Wolf ledet lagmøtet 

 
 
Det norske damelaget med ledere 
 
 



2 på laget 
Tekst: Tone Ingebretsen  
 

 
Styrkeidrett 4, 2004 
 

 8 

 

Tone Ingebretsen har 
intervjuet flere av de 
norske løfterne i forkant 
av stevnet. Her bringer 
vi et intervju med Linda 
Høiland og Frode 
Fjogstad. 
 
Hva fikk dere til å begynne 
med styrkeløft? 
 
Frode Jeg spilte fotball i 
mine yngre dager, og 
begynte å trene litt vekter i 
den forbindelse. Fant ut det 
kunne være lurt å trene litt 
styrke i tillegg til de vanlige 
forballtreningene. Etter 
hvert ble jeg og en kompis 
overtalt til å være med på 
et styrkeløftstevne 
(klubbstevne vel og merke), 
og har etter det vært bitt av 
basillen. Drev en stund med 
begge deler, men fant fort 
ut at styrkeløft var mer 
tiltalende for meg enn 
fotball. Som mange andre 
hadde jeg en guttedrøm om 
å bli sterk, og da passet jo 
styrkeløft perfekt.  
 
Linda Første året vi var 
sammen bodde jeg i Bergen 
og Frode var i militæret på 
Østlandet. Da han endelig 
flyttet etter fant jeg ut at 
han brukte fryktelig mye tid 
på trening. Jeg innså at 
dersom vi skulle se noe til 
hverandre i det hele tatt 
måtte jeg bli med på 
trening, for det var uaktuelt 

for ham å kutte ned på 
treningen eller slutte. Jeg 
var med og så på noen 
stevner, deriblant 
Julestevnet på Hommersåk 
1999. Her bestemte jeg meg 
for at på neste års 
Julestevne skulle jeg også 
være med. Til da hadde jeg 
kun trent på apparater og 
litt benk, og hadde ikke 
prøvd meg på knebøy og 
markløft i det hele tatt. 
Målrettet trening og ganske 
så mye stahet førte til at jeg 
stilte til start på Julestevnet 
2000 i Frode sine innsydde 
drakter. En gang på 
plattingen og jeg var hektet. 
 
 
Hvordan ser en vanlig 
hverdag ut for familien 
Fjogstad/Høiland når man i 

tillegg til vanlige gjøremål 
også har trening på 
programmet?  
  
Selve treningsdagene går i 
ett fra morgen til kveld. 
Frokost i 7 tiden og så reiser 
begge på jobb. En av oss 
prøver å være hjemme til  
15 tiden slik at vi kan ha 
middag rundt halv fire. Vi 
pleier å trene fra 17, og er 
sjelden hjemme igjen før i 
20-tiden. Da er det tid for 
dusjing, spising og 
avslapping på sofaen. 
Vanlige husgjøremål prøver 
vi å få unnagjort de dagene 
vi ikke trener og husvasken 
tar vi som regel i helga. 
 
 
 
 

 
 
Linda Høiland. Foto: Morten Novum 
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Hvor ofte trener dere? 
 
3 dager i uken, mandag-
onsdag-fredag. 
 
 
Er det en fordel eller 
ulempe at begge satser på 
samme idrettsgren? - hva er 
årsaken til deres synspunkt 
på dette? 
 
Vi får se utrolig mye til 
hverandre så lenge vi trener 
sammen.  
Det som er positivt er at vi 
forstår hverandres situasjon, 
og hva vi går gjennom i de 
ulike fasene. F.eks når en av 
oss skal på konkurranse og 
er inne i en tung 
treningsperiode er det greit 
at den andre av oss vet hva 
som kreves, og da kanskje 
godtar litt mer enn ellers av 
til tider ”rart” humør. 
 
Det er en utrolig gjensidig 
støtte at vi driver med det 
samme. Vi drar hverandre 
med på trening og backer 
hverandre opp. Linda har sin 
egen filosofi at Frode 
kanskje ikke hadde drevet 
så aktivt som han nå gjør om 
det ikke var at vi begge nå 
driver med styrkeløft. 
 
Til tider kan det være en 
ulempe at vi driver på med 
det samme. Dersom vi har 
en diskusjon rett før trening 
og vi ikke blir enige, så 
hadde det vært kjekt å gå 
på trening uten den andre 

parten. Men ting har en 
tendens til å legges igjen 
utenfor treningslokalet, og 
etter trening er alt glemt. 
 
Hva synes barna om å 
tilbringe tid på 
treningslokalet? 
Du mener katten?!  Goliat 
holder seg helst hjemme når 
vi er på trening. 
 
 
Hvordan opplever dere at 
treningskompiser ser på at 
dere begge satser seriøst på 
styrkeløft? 
 
Har egentlig ikke tenkt over 
det. På trening blir vi aldri 
sett på som et par, men som 
to individuelle utøvere. 

Grunnen til dette er 
sannsynligvis fordi vi har 
blitt kjent med våre 
treningskompiser samtidig. 
Det finnes sikkert de som 
synes det er rart at begge 
driver med samme idrett (i 
alle fall en idrett som 
styrkeløft), men vi oppfatter 
det ikke slik i vårt 
treningsmiljø. Vi blir 
behandlet likt uansett om 
begge eller kun en av oss er 
på trening. Er ganske sikker 
på at de som trener i samme 
lokale, og ikke kjenner oss, 
ikke vet at vi er et par.  
Situasjonen var nok litt 
annerledes da vi var medlem 
av Hommersåk A.K. Frode 
var en del av miljøet lenge 
før Linda begynte å trene, 

 
 
Frode Fjogstad. Foto: Jørgen Haug 
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og Linda ble derfor sett på 
som ”dama til Frode”.  
 
Har dere et godt råd til 
andre familier som ønsker 
fellestreninger, eller hvor 
begge parter ønsker å satse 
på en og samme idrett? 
Vi har vel heller et tips til 
de parene der kun den ene 
parten driver med 
styrkeløft: Rekrutter den 
andre!!! 
Når du skal satse på idrett 
er alt mye enklere når en er 
to med samme 
treningstider, målsettinger 
og prioriteringer. Da er det 
enklere å få forståelse for at 
en dropper en fest i helga, 
eller at en MÅ hjem for å 
spise… 
 
Har dere en favorittøvelse 
innen styrkeløft? - i så fall 
hvilken, og hvorfor akkurat 
den? 
 
Frode Har vel ingen spesiell 
favorittøvelse. Har vel 
heller en øvelse som jeg 
ikke liker, og det er 
markløft. Har ikke noe imot 
å trene markløft, men siden 
dette er min dårligste 
øvelse, og det på 
konkurranse ofte har endt 
med at jeg har misset en 
eller to markløft pga grepet, 
er det definitivt ikke blitt 
noen favoritt. 
Linda Markløft, fordi det er 
så utrolig gøy å løfte når du 
får skikkelig trøkk i kroppen, 
og vektene bare ”flyr” opp. 

(Jeg bør vel ikke snakke for 
mye om dette til Frode…) 
 
Hva synes dere er mest 
fascinerende med 
styrkeløftsporten? 
 
Veldig målbar idrett. Alle 
kan drive med styrekløft å 
se sin egen utvikling 
uavhengig av andre, og finne 
ut hvor mye en kan klare å 
løfte ut ifra sine egne 
begrensninger. Drivkraften 
er jo selvfølgelig å hele 
tiden løfte mer enn sist 
gang. 
 
 
Hva betyr riktig kosthold for 
dere, og hvem kokkelerer 
mest hjemme? 
 
Kosthold betyr mye. Vi 
prøver å spise variert (og 
mye?). Vi deler nok ganske 
så likt på å lage mat, men 
Linda har nok en større 
forkjærlighet for 
kokkelering enn det Frode 
har.  
 
Når dere møter nye 
mennesker og de får vite at 
dere begge er styrkeløftere, 
hva er de vanligste 
spørsmålene dere får da? - 
og hva svarer dere? 
 
Kan egentlig ikke huske at 
noen har kommentert at vi 
begge driver med styrkeløft. 
Det er jo for så vidt ”rart” 
blant folk å drive med 
styrkeløft uansett. Mener å 

huske at de fleste bare spør 
om hvor mye vi løfter. De 
tør vel ikke stille andre 
spørsmål!? Noen lurer på om 
Linda kan løfte noe siden 
hun er så ”liten”. 
 
 
Hvilke prioriteringer bør 
klubbtrenere og ledere gjøre 
for å rekruttere nye 
styrkeløftere, og hva er av 
betydning for at både nye og 
veletablerte løftere skal bli 
værende i styrkeløftmiljøet? 
 
Det som har størst betydning 
for å holde på 
klubbmedlemmer er et godt 
og inkluderende 
treningsmiljø. Vi er en gjeng 
som har flyttet til Bergen og 
dannet vårt eget 
treningsmiljø. Den faste 
”gjengen” vår kan takkes for 
mye av den fremgangen vi 
har hatt. Det å ha noen som 
bryr seg, og stiller opp for 
hverandre på trening er 
utrolig viktig. Litt ekstra 
oppbakking på tunge 
treninger, og noen godord 
gjør underverker.  
 
 
Har dere et godt råd til unge 
utøvere som ønsker å bli 
gode styrkeløftere? 
 
Begynn å tren sammen med 
noen som har drevet på en 
stund. Her kan du lære mye 
om teknikk og målrettet 
trening.



Det nærmer seg stevnestart 
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Det er bare 10 minutter 
igjen til stevnestart, og vi 
opplever en sjelden 
begivenhet. Det er veldig 
trangt på tribunen, og ute 
vokser køen av sauda-boere 
som vil inn.. Arrangørene 
må engasjere en innpisker 
får å få folk til å trykke seg 
tettere sammen på 
tribunen. Over 700 var i 
hallen første dag, i en 
kommune med 5000 
innbyggere.

 
 
Trekk litt sammen der oppe, det er flere som vil inn! 
Foto: Morten Novum 

 
 
Morten Rygh og Marius 
Arnesen klargjør knebind. 
Foto: Inger Blikra 

 
 
Og ute i gangen vokste køen. 
Foto: Morten Novum 
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Hallen er fullpakket, 
klokken passerer 17:00 og 
stevnet er i gang. 
Speaker Arnulf Wahlstrøm 
annonserer 110 kilo på 
stanga for Bente Restad. 
Bente løfter sammen med 
Linda Høiland i 60 kilos 
klassen. Det er ikke flere 
konkurrenter i klassen så her 
handler mye om å få 
godkjent resultat og en god 
start på stevnet. Løftet går 
greit opp og gis 3 hvite 
lamper fra dommerne til 
stor jubel fra publikum. 
Dermed var stemningen satt 
for en festaften i Sauda. 
 
52 og 56 kilos klassen gikk 
uten norske deltagere, og 
gullmedaljene gikk til hhv 

Østerrike og Storbritannia. 
 
I 60 kilos klassen løftet 
Linda 8 godkjente løft og 
ble belønnet med 420 kilo 
og gull. Bente Restad 
fullførte resten av stevnet 
til sølv med 337,5 kilo. 
 
I 67,5 kilos klassen var det 4 
deltagere. Bente Arntsen 
var med 7,5 kilo sterkest på 
åpningsvektene, men det 
skilte bare ytterligere 7,5 
kilo ned til bronse så her 
ville det bli jevnt. 
 
Dessverre hadde ikke Bente 
dagsformen inne, og med 
bare 4 løft godkjent snek 
både spanske Isabel Garcia 
og Storbritannias Gillian 
Wrigth seg forbi henne i 

 
 
Inger Blikra, ny Masters verdensrekord med 220 kilo 

 
 
Hildeborg Hugdal, ny WEC rekord med 257,5 kilo 
 



Damenes løfting 
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medaljekampen.  Grete 
Nessø gjennomførte en grei 
konkurranse til 4 plass. 
 
Norge doblet i 75 kilos 
klassen med Inger Blikra og 
Linda Kristensen. Begge 
hadde dagsformen inne og 
Storbritannias Jackie 
Blasbury ble henvist til 
bronse.  
Rett fra sommerferie på 
Sørlandet, med innlagte 
treningsøkter, imponerte 
Inger stort med 
verdensrekord for Masters i 
knebøy og sammenlagt. I 
kampen om 
bestemannspremien var hun 
også suveren, 50 poeng 
foran Isabel Garcia. 
 
Også i 82,5 kilos klassen 
stilte vi med to utøvere, 
selv om Anita Sæbø kun 
veide inn 2 hekto over 
minimumskravet. Gull i 

klassen gikk til Heidi Hille 
Arnesen, med Jean Maton på 
sølvplassen før Anita. 
 

Ingen norske i 90 kilos 
klassen, gullet gikk til 
Rosemarie Beer fra 
Østerrike. 
 
 
I +90 løftet Hildeborg 
suverent, og satte nye WEC 
rekorder i knebøy og 
benkpress til ellevill jubel 
fra de frammøtte. 257,5 kilo 
i siste knebøy var en 
kraftanstrengelse både for 
Hildeborg og 700 
frammøtte. 
Det norske førstelaget tok 
en klar sammenlagtseier, 
mens andrelaget fikk 
bronse, slått på målstreken 
av Storbritannia. 

 
 
Heidi Hille Arnesen 

 
 
Anita Sæbæ 
Foto: Jørgen Haug 



Dopingkontroll 
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For våre beste løftere er det 
snart standard prosedyre å 
løpe fra premieutdelingen 
og inn på et lite rom under 
overvåking av NIFs 
dopingjegere. 
 
På Sauda var de heldigvis 
også på plass slik at løfterne 
kunne få registrert sine 
internasjonale rekorder. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På bildene ser vi at selv en 
erfaren løfter med mange 
gjennomførte dopingprøver 
trenger litt bistand til å fylle 
ut skjemaveldet, mens en 
smilende Hildeborg sørger 
for nødvendig væskeinntak . 
 
 
 
 
 



2 fra Spania 
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Lørdag morgen før herrene 
skulle starte dukket det 
spanske laget opp i 
stevnehallen for å ta bilder. 
Jeg benyttet anledningen til 
å få et intervju med det 
spanske laget bestående av 
Isabel Garcia og Anna 
Gimeno. Isabel snakket ikke 
engelsk så Anna måtte også 
fungere som tolk underveis. 
 
Jeg ba først jentene fortelle 
litt om sine egne styrkeløft-
karrierer. 
 
Isabel er en veteran i 
styrkeløft med 16 års 
fartstid. I løpet av den tiden 
har hun vunnet 14 spanske 
mesterskap i styrkeløft og 
10 i benkpress. I tillegg har 
hun 2 gull fra en spansk 
variant av benkpress som 
går ut på å kjøre flest mulig 
reps på 35 kilo. Hun innehar 
også samtlige spanske 
rekorder i 60 og 67,5 kilos 
klassen. 
Internasjonalt har hun 
imidlertid kun en 6 plass fra 
EU cup i 89 og en 5 plass fra 
VM i 92. 
 
Anna har deltatt i 4 år, har 4 
spanske mesterskap, samt 2 
i benkpress. Også hun har 2 
gull fra maks reps 
mesterskap. 
 
De fortalte videre at de kom 
fra området rundt Alicante. 
Da jeg ba de beskrive det 
spanske styrkeløftmiljøet 
ble de engasjerte. 

 
De fortalte at de ikke fikk 
noen økonomisk støtte i det 
hele tatt. Isabel forklarte at 
dette var hovedårsaken til 
at hun ikke hadde deltatt 
mer internasjonalt. Anne 
trodde ikke engang at det 
spanske forbundet var klar 
over at de deltok på WEC. 
 
De fortalte at de ulike 
regionene i Spania opererte 
på egen hånd uten noen 
tilknytning til det nasjonale 
forbundet.  
 
De anslo antall styrkeløftere 
i Spania til ca 350 – hvorav 
20 damer. 
 

Til tross for vanskelige 
forhold for styrkeløft lurte 
jeg på hvilke ambisjoner de 
hadde framover. 
 
Isabel var klar: Hun skulle 
vinne et VM. 
 
Anna håpet på en lang 
karriere, men var mer 
usikker på hvor langt hun 
ville klare å komme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
StyrkeIdrett intervjuer det spanske laget. 



2 fra Spania 
Tekst: Morten Novum 
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Jeg spurte om de hadde 
vært i Norge tidligere og hva 
de syntes om stevnet. 
 
I Norge hadde de ikke vært 
tidligere, men begge var 
positivt overrasket over 
nordmenn. Før avreise 
hadde de blitt fortalt at 
nordmenn var kalde og 
tause. De var derfor 
overrasket over å møte 
positive og varme 
mennesker overalt. 
 
Etter stevnet skulle de være 
1 dag i Stavanger for å se 
seg om 
 
Selvfølgelig måtte jeg også 
spørre om hva de syntes om 
arrangementet. 
 
De fremhevet den vennlige 
atmosfæren de opplevde, og 
var imponert over at alle i 
Sauda lot til å vite hva 
styrkeløft var. 
 
De hadde kun godord å si om 
stevnet, og fremhevet 
organiseringen og 
publikummet som helt 
spesielt. 
 
Etter å ha fått overlevert en 
t-trøye fra Alicante takket 
jeg for samtalen og ønsket 
de velkommen tilbake til 
Stavanger i 2006. 
 

 
 
Isabel Garcia og Anna Gimeno 



Herrenes løfting 
Tekst: Morten Novum Foto: Jørgen Haug 
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Lørdag formiddag er det 
herreklassene som skal 
løfte. Med gårsdagens 
fantastiske stemning i minne  
Er spenningen stor på om 
det kommer like mange 
tilskuere i dag. Men uten 
lokale helter blir det færre 
tilskuere, men 300 på 
tribunen sørger allikevel for 
god stemning i salen. 
 
Pat Constantine fra 
Storbritannia løfter alene i 
52 kilos klassen. Han har 
allikevel forberedt seg godt 
og løfter ikke mindre enn 3 
nye WEC rekorder. 
 
Også Joakim Bjerke løfter 
alene i 75 kilos klassen, men 
det la på ingen måte noen 
demper på innsatsviljen. 240 
i knebøy og 192,5 kilo i 
benkpress etter ettt 
underkjent 2. løft. Deretter 
høyner han til 211 kilo i et 
fjerde løft, og får det opp 
og godkjent. Sammenlagt 
670 og gull. 
 
Geir Bedin hadde hard kamp 
om medaljene i 82,5 kilos 
klassen. Han måtte se seg 
slått på målstreken av Shane 
Brody fra Irland, men sikret 
sølv foran 2 østerrikske 
løftere. 
 
I 90 kilos klassen hadde 
Alexander Kirketeig prikket 
inn formkurven rett. Ny pers 
sammenlagt og 800 kilos 
grensen brutt holdt godt til 
en gullmedalje. Portugal 

fikk sølv med Paulo Jorge 
Duarte, mens Arild 
Bokneberg hentet hjem 
bronsemedaljen på 700 kilo 

blank. Sveriges eneste 
deltager, Fredrik Green, 
gikk ut i knebøy. 
 

 
 
Joakim Bjerke setter ny norsk rekord med 211 kilo 

 
 
Alexander Kirketeig 
 



Herrenes løfting 
Tekst: Morten Novum Foto: Jørgen Haug 
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Andreas Hjelmtveit løftet 
godt i 100 kilos klassen og 
avsluttet med WEC rekord 
på 340 kilo i markløft og 855 
kilo sammenlagt. Det holdt 
allikevel bare til en 
sølvmedalje da Anibal 
Coimbra leverte en jevn 
serie på 8 godkjente løft og 
905 kilo sammenlagt. Frode 
Fjogstad sørget for spenning 
da han mistet grepet på de 
2 første markløftene sine. 
En kraftanstrengelse i 
sisteløftet sørget for grep 
nok til å få det godkjent og 
belønningen ble en bronse 
foran de to danske 
deltagerne i klassen. 
 
Tor Herman Omland slettet 
Carl Olav Christoffersens 
gamle sammenlagtrekord i 
110 og med 905 kilo 
sammenlagt vant han 
klassen suverent foran 
Rodrigues fra Portugal og 
Rodney fra Storbritannia. 
Benkresultatet på 240 kilo 
var også ny WEC rekord. 
 
125 kilos klassen var et 
engelsk lokaloppgjør hvor 
Dean Bowring sikret seg 
stevnets største 
sammenlagtresultat med 
930 kilo.  
 
Knut Olav Hulbakviken 
fortsetter framgangen og 
passerte 900 kilo 
sammenlagt etter en jevn 
serie. Det holdt til gull og ny 
norsk rekord sammenlagt for 
veteraner. Sølv til Mike  

 
Ashurst fra Storbritannia på 
875 kilo.

 
 
Andreas Hjelmtveit, ny WEC rekord med 340 kilo 

 
 
Tor Herman Omland med ny WEC rekord på 240 kilo 



Banketten 
Tekst og foto: Morten Novum 
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Banketten var lagt til Sauda 
Fjord Hotell, en gammel 
flott trebygning med 
fantastisk utsikt utover 
fjorden. 
Det var dekket en flott 
varm-buffet som så ut til å 
falle i smak for alle. 
 
Det var taler av vara-
ordføreren og EPF-
presidenten og vår egen 
Generalsekretær fikk sin 
debut som taler på engelsk. 
 
Et av bankettens 
høydepunkter er utdeling av 

lagpremier og 
bestemannspremier. Her ble 
det gjort før 
matserveringen, noe som 
skapte en litt utålmodig 
stemning hos de mest 
sultne. 
Men til stor applaus fikk 
Inger Blikra og Anibal 
Coimbra overlevert flotte 
pokaler for sin innsats. 
Sauda hadde også skaffet til 

veie lokale minnemerker til 
alle deltagere, dommere og 
lagledere. 
 
Etter kaffe og kake var den 
offisielle delen av banketten 
over og de fleste trakk ut i 
salongen hvor det ble en 
hyggelig kveld med dans, 
karaoke-underholdning og 
småprat langt utover 
sommernatten.

 
 
Arrangementskomiteen fikk varm applaus fra alle. 

 
 
Champion of Champions; Inger Blikra og Anibal Coimbra 

 
 
Du måste trycka til och 
senn strecka ut armen! 
Frode benyttet banketten 
til å få veiledning i trening 
av grepsstyrken. 



Sauda, Samba og Rock’n Roll 
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Western European cup – vest-Europeisk mesterskap. Campingliv og 
store norske lag. Sol og sommer. Forventning og nerver. 
Gjensynsglede. Opptog gjennom byen og åpningsseremoni på 
Rådhusplassen. Flagg og taler. Innveiing, utstyrskontroll og 
oppvarming. 
 
Så begynner levenet, mas over høyttalerne; publikum må trekke 
tettere sammen sånn at de som står i kø utenfor kan få slippe inn. 
Jaha, tenker vi, nå er det kommet en enslig stakkar i salen – og så skal 
man harselere med både ham og mangelen på publikum i denne 
sporten vår. Nysgjerrigheten driver oss til å gå rundt veggen og titte ut 
i salen for å se hvordan stakkaren ser ut. Sjokket slår oss som en 
hammer i hodet: det er proppfullt i salen! Stemmen i høyttalerne 
snakker sant, det er tjukt av folk! Da er det sikkert sant at det er kø 
utenfor også!  
 
Tilbake til oppvarmingsrommet, stemningen stiger. Utlendingene har 
oppdaget det samme som oss og prater opprømt. Iver og adrenalin. Nå 
gleder vi oss til å løfte! Saudabuen har stilt opp, nå skal vi jammen vise 
hva vi er gode for! 
 
Det koker i salen. Alle får heiarop og støtte. Vi tar i mer enn noen gang 
før. Vi koser oss mer enn noen gang før! Hildeborg er dronningen. De er 
der for henne, men jammen gir de til oss andre også i fullt monn! Vi gir 
tilbake etter beste evne. 
 
Sånn kan det altså være! Så gøy kan et styrkeløftmesterskap være!  
 
Sånn vil vi ha det!  
 
Takk, Sauda! Takk for en opplevelse vi kan leve lenge på! 
 
Hilsen Inger B



Resultatliste 
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Klasse 52,0 kilo 
1 Karin Hollaus Østerrike 120,0 70,0 137,5 327,5  

Klasse 56,0 kilo 
1 Alison Seabright Storbritannia 130,0 77,5 135,0 342,5  

Klasse 60,0 kilo 
1 Linda Høiland Norge I 162,5 82,5 175,0 420,0  
2 Bente Restad Norge II 120,0 80,0 137,5 337,5  

Klasse 67,5 kilo 
1 Isabel Garcia Spania 170,0 95,0 195,0 460,0  
2 Gillian Wright Storbritannia 160,0 100,0 195,0 455,0  
3 Bente Arntsen Norge I 165,0 117,5 165,0 447,5  
4 Grete Nessø Norge II 145,0 85,0 155,0 385,0  

Klasse 75,0 kilo 
1 Inger Blikra Norge I 220,0 122,5 215,0 557,5  
2 Linda Kristensen Norge I 190,0 100,0 182,5 472,5  
3 Jackie Blasbury Storbritannia 167,5 102,5 190,0 460,0  

Klasse 82,5 kilo 
1 Heidi Hille Arnesen Norge II 195,0 107,5 182,5 485,0  
2 Jean Maton Storbritannia 160,0 110,0 170,0 440,0  
3 Anita Sæbø Norge II 165,0 105,0 157,5 427,5  

Klasse 90,0 kilo 
1 Rosemarie Beer Østerrike 180,0 120,0 185,0 485,0  
2 Anna Gimeno Spania 132,5 82,5 120,0 335,0  

Klasse +90,0 kilo 
1 Hildeborg J. Hugdal Norge I 257,5 137,5 190,0 585,0  
2 Sue Last Storbritannia 195,0 112,5 182,5 490,0  

 



Resultatliste 
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Klasse 52,0 kilo 
1 Pat Constantine Storbritannia 200,0 105,0 215,0 520,0  

Klasse 75,0 kilo 
1 Joakim Bjerke  Norge II 240,0 192,5 237,5 670,0  

Klasse 82,5 kilo 
1 Shane Brody Irland 275,0 170,0 265,0 710,0  
2 Geir Bedin Norge II 292,5 150,0 260,0 702,5  
3 Thomas Loitelsberger Østerrike 235,0 165,0 240,0 640,0  
4 Helmut Moeth Østerrike 240,0 145,0 245,0 630,0  

Klasse 90,0 kilo 
1 Alexander Kirketeig Norge I 312,5 200,0 287,5 800,0  
2 Paulo Jorge Duarte Portugal 292,5 175,0 285,0 752,5  
3 Arild Bokneberg Norge II 260,0 180,0 260,0 700,0  
-- Fredrik Green Sverige  -----   -----   -----  Disq  

Klasse 100,0 kilo 
1 Anibal Coimbra  Luxembourg 347,5 225,0 332,5 905,0  
2 Andreas Hjelmtveit Norge I 335,0 180,0 340,0 855,0  
3 Frode Fjogstad Norge I 290,0 210,0 270,0 770,0  
4 Kim D. Hansen Danmark 252,5 200,0 280,0 732,5  
5 Steen Hansen Danmark 270,0 170,0 290,0 730,0  

Klasse 110,0 kilo 
1 Tor Hermann Omland Norge I 350,0 240,0 315,0 905,0  
2 Jorge Rodrigues Portugal 325,0 155,0 337,5 817,5  
3 Andy Rodney Storbritannia 317,5 190,0 310,0 817,5  
4 Marco Oliva Luxembourg 260,0 130,0 272,5 662,5  

Klasse 125,0 kilo 
1 Dean Bowring Storbritannia 345,0 265,0 320,0 930,0  
2 Andy Hawkins Storbritannia 290,0 222,5 287,5 800,0  

Klasse +125,0 kilo 
1 Knut Hulbakviken Norge II 340,0 230,0 330,0 900,0  
2 Mick Ashurst Storbritannia 342,5 197,5 335,0 875,0  



Rekordskredet 
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Inger Blikra Norge 75,0 Knebøy 215,0       
    220,0       
   Benkpress 120,0       
    122,5       
   Total 557,5       
Hildeborg Hugdal Norge +90,0 Knebøy 242,5       
    252,5       
    257,5       
   Benkpress 132,5       
    135,0       
    137,5       
   Total 585,0       
Pat Constantine Storbritannia 52,0 Knebøy 200,0       
   Markløft 215,0       
   Total 520,0       
Joakim Bjerke Norge 75,0 Benkpress 192,5       
    211,0       
Andreas Hjelmtveit Norge 100,0 Markløft 340,0       
Anibal Coimbra Luxembourg 100,0 Knebøy 330,0       
    342,5       
    347,5       
   Markløft 332,5       
   Total 905,0       
Tor Herman Omland Norge 110,0 Benkpress 230,0       
    237,5       
    240,0       
   Total 905,0       
Jorge Rodrigues Portugal 110,0 Markløft 337,5       
Dean Bowring Storbritannia 125,0 Benkpress 265,0       
Knut Hulbakviken Norge +125,0 Benkpress 230,0       



Lagkampen og bestemannspremiene 
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Lagkonkurransen for kvinner 
1 Norge I 45 
2 Storbritannia 39 
3 Norge II 36 
4 Østerrike 24 
5 Spania 21 

Bestemannspremier for kvinner 
1 Inger Blikra Norge I 541,67 
2 Isabel Garcia Spania 491,65 
3 Linda Høiland Norge I 474,39 

 

Lagkonkurransen for menn 
1 Storbritannia 42 
2 Norge 1 41 
3 Norge II 41 
4 Luxembourg 19 
5 Portugal 18 
6 Østerrike 15 
7 Danmark 13 
8 Irland 12 
-- Sverige 0 

Bestemannspremier for menn 
1 Anibal Coimbra Luxembourg 555,31
2 Tor Herman Omland Norge I 535,67
3 Dean Bowring Storbritannia 530,29

 
 


