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Sponsoravtale med Kappi
Tekst: Morten Novum

16 august sendte Norges
Styrekeløftforbund ut
følgende pressemelding.
NORGES
STYRKELØFTFORBUND OG
UTSTYRSLEVERANDØREN
KAPPI v/STIAN A. SUNDVOLD
HAR INNGÅTT EN
SAMARBEIDSAVTALE
Kappi er hovedleverandør av
Titan utstyr i Norge.
Forbundet er meget godt
fornøyd med avtalen som
sikrer at utøverne i NSFs
satsingsgrupper får det
beste utstyret som er på
markedet. Det er i tillegg
utlovet en bonuspremie til
alle sammenlagt
medaljevinnere på EM eller
VM åpen klasse og vinnere
av Hans Majestet Kongens
pokal/NSFs pokal.
Bonuspremie også til
medaljevinnere på EM eller
VM åpen klasse i benkpress.
Avtalens varighet er 1 år
med mulighet for
forlengelse.
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Stian Sundvold fra Kappi og Norges Styrkeløftforbunds
generalsekretær Tore Kristiansen har signert avtalen.
Hovedpunktene i avtalen
innebærer at Kappi bidrar
med en pakke gratis utstyr
til våre utøvere i
toppidrettsgruppa. I tillegg
vil disse utøverne kunne
kjøpe ytterligere utstyr med
50% rabatt.
Medlemmene i utviklings- og
rekruttgruppa vil kunne
kjøpe en utstyrspakke med
50% rabatt.

I tillegg vil det leveres
utstyr som bonus til utøvere
som nevnt i
pressemeldingen.
Norges Styrkeløftforbund lar
Kappi vederlagsfritt
disponere forbundets
salgsstand og reklameplass
på NM i tillegg til
annonseplass i Styrkeidrett.
Utøverne i
satsningsgruppene vil også
etter avtale stille opp for
Kappi for markedsføring av
Kappis produkter.
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Benkpress-NM
Tekst: Morten Novum

257,5 kilo og stevnets
tyngste løft.
Det var akkurat de
nødvendige kiloene Kjell
Furesund trengte for å vinne
125 kilos klassen og få
stevnets beste poengsum
med 147,62 poeng, knappe
poenget foran Joakim
Bjerke, som vant 75 kilos
klassen med et løft på 205
kilo. Kjell gjorde det hele
litt spennende ved å få
vekten underkjent i sitt 2.
løft, men sikret seg
mesterlig inn i sisteløftet.

Arrangementet
Oslo SK sto som arrangør av
benkpress-NM i år.
Mesterskapet ble arrangert i
enkle former på

idrettshøyskolen. En effektiv
arrangørstab sørget for at
stevnet gikk raskt og
effektivt unna, noe som er
nødvendig med hele 125
løftere på startstreken.
Det var litt tynn deltagelse i
dameklassene med bare 14
damer som stilte til start.
Suverent best var Bente
Arntsen som fikk opp 123
kilo i klasse 67,5 kilo som ga
125 poeng.

Mesterskapsrekorder
Med innføringen av
benkpresstrøyen ble det som
ventet en rekke nye
mesterskapsrekorder. Til
slutt ble det 6 nye rekorder
i dameklassene og hele 21
rekorder i herreklassene.

Bente Arntsen. Foto: Arne Vidar Stølan
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At det gror godt blant
benkpresserne tyder også
det faktum at hele 27
herreløftere på stevnet
løftet 200 kilo eller mer,
mens 3 damer løftet 100 kilo
eller mer.

Rekruttering
43 ungdom og juniorløftere
stilte til start. Mange av de
hadde allerede opparbeidet
seg god teknikk i bruk av
benkpress-skjorten, selv om
det var klare unntak.
Rutinerte skivepåsettere
gjorde imidlertid sitt til at
stevnet gikk uten uhell.
Resultater på styrkeloft.no

Kjell Furesund. Foto: Fræna AK
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Nordisk
Tekst og foto: Jørgen Haug

Reisen
Reisen til Danmark forgikk
med båt denne gang.
Jentene reiste nedover natt
til fredag, mens herre
løfterne kom nedover natt
til lørdag. Fra Kristiansand
kom Sigve og Tone som reise
over på dagtid fredag.

Hele stevnet på en dag
Danskene hadde komprimert
stevnet til en dag og med 44
løftere så gikk det nesten i
ett fra kl 09.00 om
morgenen til kl 19.00 på
kvelden. Dameløfterne var
først i ilden og de måtte
starte innveiing kl 07.00 på
lørdag morgen.

Sølv til Melhus
I 60 kg klassen så
konkurrerte Bente Restad
for første gang utenfor
landets grenser, og gjorde
sine saker meget bra. Serien
125 - 85 – 140 = 350 kg er
pers over hele linja.
Sammenlagt ble de en
økning på 12,5 kg.
Resultatet holdt til
sølvmedalje. Klassen ble
vunnet av Eva Rantanen fra
Finland med 450 kg
sammenlagt, noe som holdt
til bestemannspremien
sammenlagt med 506 poeng.

Bente Restad
likevel en respektabel
innsats. Tobarns-moren fra
Røros ble stående med

serien 150 – 80 – 150 = 380
kg. Grete er dessuten et
levende eksempel på at i

Gull til Røros
I klasse 67,5 var Grete Nessø
helt suveren. Dvs hun var
alene i klassen, men gjorde
Styrkeidrett 5, 2004

Grete Nessø
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Nordisk
Tekst og foto: Jørgen Haug
styrkeløft er det aldri for
seint. Hun var på landslaget
allerede på slutten av 80
tallet. Men la opp og har nå
gjort et suksess-fullt
comeback.
Så det var en meget fornøyd
Grete, som ikke kunne ikke
få fullrost Sigve og resten av
lagledelsen for den hjelpen
hun hadde fått.

Festfyrverkeri
På nordisk er det litt andre
vektklasseinndeling enn
ellers. Blant annet så er
tyngste klasse for damer +75
kg. I denne klassen stilte
Heide Hille Arnesen. Denne
gangen stemte alt og det ble
9 godkjente løft på det
Bergenske festfyrverkeriet.
Humør og show. Opp og stå
på benken etter løftet og slå
seg selv på brystkassa.
200 – 110 – 190 = 500 holdt
til gull i klassen og en 2
plass på poeng.
Nicket sterkestesomfinns,
kan nå skiftes ut med Mrs.
500

Heidi Hille Arnesen
nordisk rekord med 150 kg,
men dette ble for tungt.
I klasse 52 kg gjorde Marie
Erikson et bra stevne og

med serien 130 – 70 – 145 =
357,5. Hun perset
sammenlagt med 7,5 kg.

De andre dameklassene
Ellers stilte Hanna Svahn i
klasse 48 kg, og prøvde seg
på en nordisk benk rekord
på 95,5 kg, men det ble for
tungt denne gangen.
I klasse 75 kg ble det gull på
Camilla Broström 467,5 kg
sammenlagt. I benkpress ble
140 kg godkjent, og hun gikk
også på et 4. forsøk på

Styrkeidrett 5, 2004

Hanna Svahn, neglefin dame
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Nordisk
Tekst og foto: Jørgen Haug

Svenskedødaren i klasse
110.
I herreklassen var det Tollef
Taksdal som gjorde det
store. Han var blitt beordret
til Nordisk for å kvalifisere
seg til VM. 877,5 kg var
kravet. Det ble litt
dramatisk i knebøy. På 2
løftet på 332,5 tok
skivepåsetterne stanga for
tidlig. Det ble protestert fra
den norske lagledelsen og
Tollef fikk et ekstra forsøk i
slutten av runden. Da det
bare var 8 løftere i puljen,
så ble det for mye stress til
at forsøket ble vellykket.
Men til siste forsøk hadde
Tollef fått lang nok pause og
vekta kom opp. I benk måtte
han også ha 2 forsøk på
åpningsvekta på 245 kg. Men
250 kg i siste forsøk gikk
greit.
Med et åpningsløft i
markløft på 295 kg så hadde
han 877,5 kg sammenlagt og
VM turen var sikret. Tollef
sto kaldt og rolig over 2.
løftet i marken. Svenskene
Kristoffer Willebrand og
Stefan Hulden gikk forbi
Tollef på sine 2. løft. Da var
det å vurdere hvor mye til
svenskene kunne greie, og
her traff Tollef meget bra.
Han høynet 7,5 kg til 302,5.
Dette løftet han lett opp.
Mens begge svenskene ikke
greide sine løft. Meget bra
timet.
På banketten så ble Tollef
utropt til ”svenskedødaren”
Styrkeidrett 5, 2004

Tollef Taksdal

Marius Arnesen
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Nordisk
Tekst og foto: Jørgen Haug

Ny 100 kg løfter.

Thomas Myhrvold Hansen
av den svenske lederen Ove
Eriksson.
Per Ove Sjøl deltok også i
denne klassen og fikk en fin
5. plass.

Det ble pers med 325 kg i
knebøy, i benkpress 200, og
310 kg i markløft. 835 kg var
også ny pers sammenlagt.

I denne klassen stilte Norge
med 2 lette 100 kg løftere.
Marius Arnesen er ny i
klassen og veide inn på 94
kg. På NM i mars ble det sølv
i 90 kg klassen. Thomas
Myhrvold Hansen vant 100 kg
klassen på NM, men hadde
gjennom sommeren sluppet
kroppsvekta ned til 93,8 kg.
I klassen stilte finnen Jarmo
Sohlman, og han var det lite
å gjøre med, da han ble
stående med 900 kg
sammenlagt.
Men på plassen etter Jarmo
så ble kampen hard om
medaljene. Marius tangerte
pers 210 i benkpress, og
satte ny pers med 310 kg i
markløft. Med 287,5 i
knebøy så ble det 807,5 kg
sammenlagt. Ny pers her
også. Og sølvmedalje. Dette
var Marius sin 2. sølv på
Nordisk ved siden av hans
ene gull fra før.
Thomas fikk problemer med
en langarmet finsk
markløfter, Mika Smura. 330
kg dro han opp og fikk
bronse medaljen 2,5 kg
foran Thomas.

Sølv også i 125 kg
klassen

Per Ove Sjøl

Styrkeidrett 5, 2004

I denne klassen var det et
stor favoritt, nemlig Jørgen
Ljungberg
Han hadde ikke hatt på seg
styrkeløftutstyret siden EM i
mai. Sommeren hadde vært
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Nordisk
Tekst og foto: Jørgen Haug

Ronny Morterud
prioritert til strongman
trening og konkurranse.
Derfor startet Jørgen meget
”lett” i knebøy med 360 kg.

Jørgen Ljungberg

Styrkeidrett 5, 2004

Deretter tok han 390 og
tilslutt 410 kg. ”390 merkte
jag inte, sa Jørgen etter
knebøyen, men 410 kjendest

faktisk ut som 410 på
ryggen”. Persen hans er på
420 kg. Med 260 i benkpress,
360 i markløft ble det 1030
kg sammenlagt. 588 poeng
holdt til en klar poengseier.
Men sølvet i klassen ble det
kamp om. Norge stile med
Ronny Morterud og Henry
Ole Larsen. Henry Ole
hadde vært skadet i ryggen
og var ikke i sin beste form.
I markløft sparte han ryggen
og tak bare et løft. Derfor
havnet han på 5 plass med
845 kg.
Ronny Morterud hadde
heller ikke den store dagen.
Han hadde 4 dager før
gjennomgått en komplisert
ryggmarksprøve og var
hoven i ryggmuskulaturen og
plaget med svimmelhet.
Men det er under slike
omstendigheter at ”dyret
fra Odalen” våkner i Ronny.
Det måtte til 3 forsøk på 320
kg før det ble godkjent. I
benk ble bare åpningsløftet
på 240 kg godkjent. Ronny
er en sterk markløfter og
slet opp 320 kg i første
forsøk. Bakfra angrep både
dansken Morten Sörig og
Oluf Wiklund. Men de ble for
svake i markløft og Ronny
slapp med det ene løftet.
Sølv i nordisk på
åpningsløftene. Dette var
Ronny sin første
internasjonale medalje.

De andre klassene
Amit Selberg hadde ingen
konkurrenter i klasse 67,5
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Nordisk
Tekst og foto: Jørgen Haug
kg, og det benyttet han seg
av. Han hadde 20 kg
høyninger til sisteløftene
som ble underkjent, men
han viste gryende VM form,
og tok nok dette stevnet
som en oppkjøring mot
større oppgaver.
i 90 kg klassen gjorde Patrik
Thuresson et solid stevne
med 850 kg sammenlagt, og
perset med 5 kg
sammenlagt.

Supertungvekt +125 kg
klasse
Supertungvekt het denne
klassen i tidligere, og med 4
av 5 løftere på over 140 kg
så var ikke det noe dårlig
navn.
Norden har i de seinere
årene fått noen store
benkpresserne. To av dem
var med her. Men først
skulle det løftes knebøy, og
benkpresserne satset nesten
med livet som innsats.
Kenneth Sandvik (150 kg)
kastet 385 kg i gulvet i 2
forsøk. Skivepåsetterne
berget seg så vidt unna.
Niels Stærkjær (168 kg)
hadde pers på 360 kg, men
startet friskt på 375 kg.
Denne snauet han på
dybden. Men da Kennet
Sandvik høynet til 385 kg så
gjorde Niels det samme.
Men det ble for tungt to
ganger på rad, og det ble
ingen benk denne gang.
Det ble det på Kenneth. Han
safet ikke, sjøl om Niels var
Styrkeidrett 5, 2004

Kenneth Sandvik
kjørt av lasset. 312,5 kg er
en solid åpning i benk.
Denne gangen var det så
tungt at det ble underkjent.
På 2. forsøket ble det
godkjent, men med så stor
skjevhet i utpresset at ingen
dommer ville godkjent det
hvis det ikke hadde vært
over 300 kg. 317,5 kg i siste
forsøk fikk han ikke opp.
Med 307,5 kg i markløft ble
det 1005 kg sammenlagt og
nr 2 på poeng med 555.
Sølv ble det til finnen Jari
Martikainen (141 kg) på 990
kg. Han var med i Sande i
fjor og gjorde nå 27,5 kg
mer, så han har hatt pen
framgang siste året.
Men hjemme i Finland sitter
Kenneth Tallquist (165 kg)
og er god for over 1050 kg,
så hvis Jari vil ha seg en Sør-

Afrika tur (VM), så er hans
eneste sjanse å bli tatt ut
som saftblander.
Nordiske mesterskap pleier
å være veldig hektiske for
lagledelsen da alle løfter på
samme dag, og de aktive har
liten mulighet til å hjelpe
sine lagkamerater. Men
denne gangen stilte det en
solid lagledergjeng med
Sigve Valentinsen i spissen.
Han hadde med seg
Alexander Kirketeig, Arild
Bokneberg og Ronny Weum.
De jobbet som helter hele
dagen og gjorde en bra
jobb.
På kvelden ordnet danskene
med en trivelig og enkel
bankett, som avslutning på
en hektisk løftedag.
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Nordisk - resultatliste

Damer
Klasse 48,0 kilo
1 Hanna Svahn

Danmark

Klasse 52,0 kilo
1 Marie Eriksson

Sverige

130,0

70,0 157,5 357,5 447,0180

Klasse 56,0 kilo
1 Käte Vestergaard

Danmark

130,0

65,0 140,0 335,0 404,9480

Klasse 60,0 kilo
1 Eeva Rantanen
2 Bente Restad

Finland
Norge

170,0 115,0 165,0 450,0 506,9700
125,0 85,0 140,0 350,0 393,7850

Klasse 67,5 kilo
1 Grete Nessø

Norge

150,0

Klasse 75,0 kilo
1 Camilla Broström
2 Leena Takama
3 Kirsi Ståhl

Sverige
Sverige
Finland

170,0 140,0 167,5 467,5 450,1560
162,5 100,0 172,5 435,0 413,5110
150,0 110,0 150,0 410,0 390,0740

Klasse +75,0 kilo
1 Heidi Hille Arnesen
2 Malin Vikberg

72,5

90,0

75,0 237,5 315,0440

80,0 150,0 380,0 389,0820

Norge
Sverige

200,0 110,0 190,0 500,0 464,8500
152,5 105,0 170,0 427,5 368,0350

Klasse 60,0 kilo
1 Nisse Forsman
2 Morten Rasmussen

Sverige
Danmark

217,5 155,0 217,5 590,0 507,0460
197,5 125,0 182,5 505,0 431,3710

Klasse 67,5 kilo
1 Amit Selberg

Sverige

270,0 182,5 230,0 682,5 528,7330

Klasse 75,0 kilo
1 Jouni Kvist
2 Ari Oksanen
3 Thomas Andersen

Finland
Finland
Danmark

270,0 175,0 270,0 715,0 510,9390
220,0 170,0 260,0 650,0 464,0350
220,0 155,0 220,0 595,0 458,2090

Herrer

Styrkeidrett 5, 2004
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Nordisk - resultatliste
Klasse 82,5 kilo
1 Pekka Anttila
2 Erik Rasmussen

Finland
Danmark

272,5 165,0 250,0 687,5 461,9310
250,0 185,0 220,0 655,0 443,6970

Klasse 90,0 kilo
1 Patrik Thuresson
2 Michael Jensen

Sverige
Danmark

335,0 207,5 307,5 850,0 543,2350
260,0 150,0 270,0 680,0 435,3360

Klasse 100,0 kilo
1 Jarmo Sohlman
2 Marius Arnesen
3 Mika Smura
4 Thomas M. Hansen
5 Keld Ingerslev
6 Casper T. Nielsen

Finland
Norge
Finland
Norge
Danmark
Danmark

325,0
287,5
287,5
292,5
275,0
280,0

253,0
210,0
185,0
207,5
195,0
180,0

322,5
310,0
330,0
300,0
282,5
280,0

900,0
807,5
802,5
800,0
752,5
740,0

548,1900
504,6880
488,9630
500,5600
459,1000
454,6560

Klasse 110,0 kilo
1 Tollef Taksdal
2 Kristoffer Willebrand
3 Stefan Huldén
4 Stephan Vorup
5 Per Ove Sjøl
6 Kim D. Hansen

Norge
Sverige
Sverige
Danmark
Norge
Danmark

332,5
330,0
330,0
347,5
325,0
280,0

250,0
220,0
222,5
190,0
200,0
197,5

302,5
327,5
325,0
305,0
310,0
282,5

885,0
877,5
877,5
842,5
835,0
760,0

520,9990
518,6030
516,8470
497,9180
491,9820
461,2440

Klasse 125,0 kilo
1 Jörgen Ljungberg
2 Ronny Morterud
3 Olof Wiklund
4 Morten Sørig
5 Henry Ole Larsen
6 Jesper Johansen

Sverige
Norge
Sverige
Danmark
Norge
Danmark

410,0
320,0
340,0
342,5
340,0
290,0

260,0
240,0
212,5
227,5
225,0
170,0

360,0 1030,0 588,4390
320,0 880,0 501,7760
317,5 870,0 496,4220
300,0 870,0 495,7260
280,0 845,0 488,9170
280,0 740,0 432,1600

Klasse +125,0 kilo
1 Kenneth Sandvik
2 Jari Martikainen
3 Fredrik Svensson
4 Robert Eriksson
-- Niels Stærkjær

Finland
Finland
Sverige
Sverige
Danmark

Styrkeidrett 5, 2004

385,0
385,0
330,0
332,5
0,0

312,5
250,0
292,5
200,0
0,0

307,5 1005,0 555,9660
355,0 990,0 552,6180
312,5 935,0 518,5510
322,5 855,0 483,6730
0,0
0,0
0,0000
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Torkel Ravndal er død
Tekst: Arne Vidar Stølan
Torkel Ravndal sovnet inn på
Bryneheimen sykehjem
mandag 13. september. En
kjempe er gått bort, men
han etterlater seg mange
fine minner.
Torkel var en ener, han var
en showmann av
dimensjoner og han var en
grepa kar. Han kunne være
nådeløs i sine
karakteristikker og han
langet ut i øst og vest. Både
i radio og TV skrøt han
hemningsløst av egne
meritter. Vi som kjente ham
ante hele tiden glimtet i
øyekroken.
Til frokost spiste han tre
brød, et snes med egg og
han drakk minst 10 liter
melk om dagen. Til middag
var det ei rand poteter og
en halv gris. Han fortalte
uhemmet om prestasjonene
og showene sine og hvordan
han utfordret «kaninene»
rundt seg.
Allerede på 60-tallet var han
med i styrkeløft, men det
var i begynnelsen av 70tallet at han begynte å gjøre
seg bemerket.
Torkel reiste rundt i hele
landet og viste sine
kjempekrefter.
Uoffisielt skal han ha løftet
402,5 kilo i markløft.
Jeg husker besøket på mitt
hjemsted da han både kåret
byens prinsesse og skulle ha
assistanse på scenen. Han
pekte ut folk i salen og var
det noen som protesterte,
gikk han ned av scenen og
Styrkeidrett 5, 2004

og benkpress.
sa:
Etter at styrkeløftforbundet
- Du må komme, ellers
ble stiftet, ble gamle
henter jeg deg.
rekorder strøket.
Da var det ingen protester
Torkel fortsatte med show
lenger.
og oppvisninger, og det var
Torkel skapte beundring
få som klarte å hamle opp
over alt hvor han viste seg
med kjempekreftene hans.
og han var den fremste
Han forsøkte seg på
eksponenten for styrkeløft i
styrkeløft igjen, men det
tiden før NSF ble stiftet i
appellerte ikke til ham og
1974. Han var med i flere
dermed bar det ut på veien
uoffisielle mesterskap og
igjen med show og
såvidt jeg har klart å finne
styrkeoppvisninger.
fram, ble han nordisk
Etterhvert ble han innhentet
mester allerede i 1967 i
av alderen, og han trappet
tungvektsklassen (200ned. På slutten kjempet han
172,5-300-682,5). 1968 ble
mot sykdom. 13. september
han norsk mester i 110 kgmåtte han gi tapt.
klassen (220-190-323-732,5)
- uten dagens hjelpemidler.
En kjempe har vært her - nå
Året etter vant han igjen og
er han borte.
løftet 357,5 kilo i markløft.
Vi vil alltid savne deg
Det ble ny verdensrekord.
Torkel.
I Blindernhallen 9.
Hvil i fred
november samme året satte
han igjen ny verdensrekord i
En siste hilsen fra dine
supertungvekt med 371 kilo.
styrkeløftvenner
Under et internasjonalt
stevne i Blindernhallen i
1970
pyntet
han igjen
på
rekorden
enda en
gang og
løftet
373 kilo.
Under
dette
stevnetgj
orde han
215 kilo
både i
Torkel Ravndal, i et vikingløft fra midten av 80knebøy
årene
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Tracy Hawkins
Tekst og foto: Morten Novum

Under WEC cup ble det
også tid til å ta en
hyggelig samtale med
Tracy Hawkins, den
engelske dommeren. Vi
ble enige om å gjøre et
intervju på e-post når
de var kommet hjem.
Hvordan gikk turen hjem fra
Sauda?
Tracy We had a lovely trip
back from Sauda, although
no-one wanted to come
back.
Kan du fortelle oss litt om
deg selv?
Tracy I live in a small town
called Corringham about 30
miles from London. I have
Three children. Two Girls
and a Boy. My eldest
Daughter has lifted in our
national Junior
Championships and came
3rd. My Son is Just beginning
Powerlifting and is doing a
Development Contest in
October. This is for Children
from 12 - 18. I do not have a
paid job, but I am always
doing things for our Sport,
Such as, organising Contests,
organising meetings, sorting
out training for athletes,
organising Divisional
matters, as well as training
Andy, my Husband, who
took silver at the WEC, My
Styrkeidrett 5, 2004

Tracy Hawkins, med blomstergaven alle dommerne fikk
under WEC.
children, and Three other
international lifters. As you
can imagine this takes up a
lot of time.

Du gjorde en god innsats
som dommer under WEC.
Hvordan startet din
dommerkarriere?

Hvordan du ble involvert i
styrkeløft?

Tracy The first contest we
went to I did score sheets as
no one else had time to do
them. Inside three months I
was a divisional referee. I
would love to compete
myself at powerlifting but I
have very weak bones. I did
try to do some Bench press
but after I broke both my
arms I decided to stay with
refereeing. This way I am
still involved with the sport
that I love. I have been a
referee for approx 10years.

Tracy I got involved with
Powerlifting through Andy.
He took up lifting again
about ten years ago. I went
out in all weathers with him
to our small garden shed
and encouraged him to
reach his potential.
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Tracy Hawkins
Tekst og foto: Morten Novum

Tracy Other than
Powerlifting I spend my time
with the Children. Also I
make Rugs for friends, if I
have any time left I usually
study. I am very interested
in Forensic Science.

days. The table kept things
running and this made my
job as Chief referee
relatively simple. The
Audience on Day 1 was again
amazing. I have never seen
a hall so full. The cow horns
made me jump the first
time they rang as I was not
expecting them, but the
audience certainly lifted the
lifters spirits and made
them all try as hard as
possibly. This is one contest
I will never forget. I am
looking forward to the
worlds in 2006.

Nå har du fått WEC litt på
avstand. Hvordan tenker du
tilbake på stevnet?

Avslutningsvis, kan du
fortelle oss litt om
styrkeløft i England?

Tracy We stayed in the
Hotel Clover which was very
nice. The hotel was just
down the road from the
venue. The venue itself was
extremely lovely. Having
slopes everywhere made
being in a wheelchair very
easy. The scenes outside in
wood were very informative.
The organisation of the
contest was fabulous. The
lifters all knew what they
were doing and when. The
opening ceremony was
amazing. I have never
paraded around a town
before. I think it will take a
lot to beat it next year. The
contest it's self was very
well run. the
Spotter/Loaders all worked
extremely hard on both

Tracy In Great Britain we
have approx 2000 lifters.
This is split 30/70% with the
men having the biggest
proportion. Over the years
there seems to be a
constant shift in people
competing. They seem to go
away and then come back.
Its almost like once in the
blood always in the blood.
You just never want to give
lifting up. To get our sport
the recognition it deserves
we need to be seen to be
clean. We have to make
sure cheats are caught. Also
we need to work on more
publicity. Like at the WEC,
being shown live on the
web. Great idea. We
definitely need more TV
style coverage. I love the

Two off these as a IPF2. I
love refereeing contests of
all standards. It is lovely to
see lifters constantly
improving on they contest
lifts.
Blir det tid til andre
aktiviteter enn styrkeløft?

Three lift contests. It gives
all athletes a chance at first
place. Although Bench
contests are good for some
athletes that can't do all
three lifts. They each have
merits of their own.
Styrkeidrett takker for
intervjuet og ønsker lykke
til videre!
Tracy Thanks again for a
wonderful Championship and
we look forward to seeing
you again.
Yours in Sport.

Styrkeidrett 5, 2004

Tracy Hawkins
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KAPPI –Offisiell Titan leverandør i Norge
Stian André Sundvold
Bjerkeveien 16
1911 FLATEBY
www.mamut.com/kappi
www.kappi.no
Tel/fax: 64 92 58 85
Mobil:
92 24 90 31
E-post:
sa.sundvold@tiscali.no
Org nr
986 823 719 MVA
Bank nr 1604.09.33259 DnbNor

Hvorfor velge Kappi og våre Titan?
•
•
•
•
•
•

Titan (ca 70% av det amerikanske markedet) :
Titan har alltid vært først ute med nyheter og utøvere setter til stadighet nye rekorder med utstyret.
Titan har markedets beste garanti: 1 år mot revning, 1,5 år mot at maskene gir etter.
Kappi har markedets laveste pris og ”value for money”
Alle drakter kan sys på mål for 150 kr i tillegg i prisen inkl merverdiavgift
Kappi har et stort lager og kan levere raskt , til en god pris og god service.

Prisliste
Titan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Fury: Markedes ledene benkpress skorte .
1150 kr
F6 tornado: Markedes ledene benkpress skorte for løfter med bra ekstremt til
bra spenn av samme grunn som over.
1150 kr
The Centurion: Markedets ledene knebøy drakt.
1150 kr
The Superior; Markedets rimeligste knebøy drakt.
950 kr
The Deadlifter: En svært konkurransedyktig markløft drakt smal stil . Introduksjons tilbud
425 kr
The Centurion: En meget god sumo markløftdrakt.
1150 kr
THP:. De er tynnere og sitter meget godt.
325 kr/1, 1000kr/4
Titatanium: er en tykkere knebind og ligner mye på Inzer sine.
300kr/1, 950 kr/4
Red devil: Mer elastisk men med god styrke og kan anbefales.
275 kr/1 900 kr/4 p
Håndleddsbind: THP / Titaium/ Red Devil (Se beskrivelse over men også med svært god borrelås)
o 30 cm 165/
170/
180
o 50 cm 180/
185/
200
o 60 cm 185/
195/
210
o 90 cm 200/
220/
240
The Level Belt: Et amerikansk hustigstramme belte som er svært bra til
1100 kr
The Ultra belt: Verdens mest solide belte 13mm x 10 cm, rustfri stålspenne
1300 kr
Kappi/Titan T-Shirt: sorte med Norsk styrkeløft motiv i solid kvalitet
200 kr
Titan Logo shirt: assorterte farger med Titan Logo
200 kr
Benkpressdrakt: tettsittende i polyester material
400 kr

Wahlanders skomakeri, kanskje verdens beste håndverker på kombinasjonen lær og styrkeløft.
•
Benkpress belte: I en svært solid utførelse med livstidsgaranti. Smal rygg.
•
Styrkeløft belte: Som over inneste maksimal tykkelse og nordisk hurtigspenne.
•
Markløft sko, dragreimer, knebind oppsurrer , magnesium

1100 kr
1100 kr

Pallini styrkeløft utstyr: IPF offisielt om Pallini: ” It is all of an extremely high standard”
•
Stang med laser
•
182,5 sett
•
Kombi konkurranse stativ

7500 kr
16000 kr
18000 kr

Safe USA
SST Pro Markedets ledene styrkeløft sko, ikke vektløftersko. Høy versjon.
Contender. Lavere versjon

1650 kr
1500 kr

Viktig: Prisen kan bli forandret uten forvarsel og Porto/frakt og ev. oppkravsgebyr kommer i tillegg fra
Norge/Flateby.
* Ved kjøp over 2000 kr får du Powerwash,/ T-shirt / håndleddsbind på kjøpet

Ungdoms og aktivitetslederkurs i Melhus
Tekst og foto: Linda Høiland
13 deltakere fra klubbene
Steinkjer SK, KK-67, Røros
SK og Melhus IL deltok på
ungdoms og
aktivitetslederkurset som
ble arrangert i Gruva på
Melhus. Det ble ei flott helg
med mange interessante
diskusjoner blant
styrkeløftvenner.

Startposisjon for 40 meter sprint

I løpet av helga så fikk
deltakerne prøve seg i
5-kampøvelsene 40 m
sprint, kulekast og tre
hopp. Her kom
konkurranseinstinktet
frem hos samtlige..

Nye Aktivitetsledere
Joakim Bjerke, Røros SK
Åge Berntsen, Melhus IL
Maj Grethe Kaufås, Melhus IL
Vegard Lilleler, Melhus IL
Bente Restad, Melhus IL
Jan Rune Nygaard, Melhus IL
Freddy Sæther, Melhus IL
Roald Undlien, Melhus IL
Per Ivar Langanuet, Melhus IL
Geir Hammer, KK-67
Oddbjørn Steen, Steinkjer SK
Kristian Andreassen, Steinkjer SK
Martin Waagen, Steinkjer SK

Baklengs kulekast

Styrkeidrett 4, 2004
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Diddls hjørne

Innføring av
benkpresskjorta skaper
hysteriske tilstander i
Gudbrandsdalen
Som vi alle vet så har
innføringen av
benkpresskjorter ført til en
kraftig oppsving i
styrkeløftnorge. Rekordene
hagler, og folk kjøper nytt
utstyr så det lukter svidd av
kredittkortene. Som vanlig
er det noen som profitterer
økonomisk på dette, men
tidligere har dette stort sett
vært de utenlandske
leverandørene. Nå har
imidlertid utstyrshysteriet
fullstendig tatt overhånd i
Norge, og dette har ført til
at et firma i Gudbrandsdalen
har begynt å selge
styrkeløftutstyr. De har
funnet ut at det er et stort
lager av brukte bunader og
bunadsskjorter rundt omring
i Norge. Spesielt blir
bunadene og skjortene til
barn bare brukt en sesong
eller to, og så blir de
liggende i et skap. Her så
firmaet et stort potensiale.
De kjøper tilbake de små
bunadene og skjortene til en
billig penge, og selger de så
svindyrt til naive
styrkeløftere. Disse
skjortene og bunadene er
laget for barn, og de er
derfor veldig små i størrelse.
Hvis en voksen person tar på
seg en slik skjorte så blir det
Styrkeidrett 4, 2004

nesten som å ha på en
benkpresskjorte, og bunaden
blir som en
knebøy/markløftdrakt.
Utstyret er foreløpig ikke
godkjent av IPF, da
bunadsskjortene må tas på
bak fram med knappene
bak. Dette blir av IPF regnet
for å være en ”open back”
skjorte, og dette er som
kjent ikke lov i IPF.
Leverandøren sier de jobber
med saken.

Det siste innen
bunadsbenkskjorte er å bruke
skjorter fra dukker. Disse
skjortene er så små og trange
at man får en vanvittig effekt
av de bare man klarer å få de
på seg. Ryktene sier at de
beste benkpresserne i Fræna
Atletklubb nå vurderer å
droppe Titan og Metal, og
heller satse på at ”Gudbrand
Rasande-Y” skjorta blir
godkjent av IPF.

Her ser vi Ottar Marklyfti
gjøre seg klar til første
forsøk i benk på et
klubbstevne i
Gudbrandsdalen. Han er i
ferd med å få seg en
skikkelig ørefik av treneren
sin for å få opp adrenalinet
før løftet. Som vi ser på
bildet så har Ottar
høreapparat, og ørefiken
førte til at apparatet falt
ut. Han fikk dermed ikke
med seg instruksene fra
hoveddommeren om at han
måtte ha på seg
bunadsbenkskjorta med
knappene bak. Til venstre
ser vi en lokal budeie som
akkurat har blitt utdannet
som dommer i det lokale
forbundet.
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Diddls hjørne
Her følger noen flere
eksempler på utstyret
som nå selges, og litt
informasjon om de som
har prøvd utstyret

Denne
Gudbrandsdalsløfteren
ble diskvalifisert fra KM
på Vinstra. Man skulle
kanskje tro at årsaken
var
bunadsknebøydrakten
hennes som ikke er
godkjent i IPF. Imidlertid
så var årsaken denne
gangen at det var umulig
å fastslå om den store
soppen på hodet hennes
var hennes naturlige hår,
eller om det var en hatt.
Som kjent er det ikke lov
å løfte med hatt i IPF, og
siden hun etter gjentatte
oppfordringer fra
hoveddommer ikke
fjernet håret/hatten før
løftene så måtte hun
diskvalifiseres.

Styrkeidrett 4, 2004

Til og med små barn har blitt påvirket av oppstyret i
Gudbrandsdalen. Denne lille jenta drømmer seg bort og
tenker ”Bare vent til jeg blir litt større, så skal jeg ta
bunadsbenkpresskjorta fra dokka mi, og sette ny rekord i
rekruttklassen

Her har vi enda et eksempel på at hysteriet har gått alt for
langt. Her står to voksne menn og venter på klarsignal fra
presten for å kaste seg fram og stjele
bunadsbenkpresskjorta fra den lille gutten. Mannen til
venstre drømmer om ny verdensrekord i benk for
superveteran hvis han bare kan få tak i ei skjorte som er
liten nok.
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Det er ikke grenser for hvor grådig og kynisk leverandøren
av bunadsstyrkeløftutstyret er. Her har de til og med
levert bunadsmarkløftdrakt til hunder, som de selger til
blodpris. Som man ser på bildet så hjelper drakta lite, for
hunden har helt rund rygg i avløftet, og den har ikke
engang klart å dra stanga opp fra snøen!

For å profittere ytterligere
på
bunadsstyrkeløftutstyrsbølg
en, så ville leverandøren
også selge
bunadsmarkløftsko. Disse
ble imidlertid ikke godkjent
av teknisk komite, da de
ikke ble regnet for å være
sportssko. Dette til tross for
at slike sko blir brukt i
halling! Her bør IPF skjerpe
seg!

”Dette er ikke sport!”
sier IPF. Vanvittig!

Styrkeidrett 4, 2004
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Hurra, endelig kalottlandskamp!
Tekst og foto: Inger Blikra

For 21 år siden ble det
arrangert
kalottmesterskap i
styrkeløft med
deltagere fra NordSverige, Nord-Finland og
Nord-Norge.
Siden den gang har det ikke
vært noe kalottsamarbeid
innenfor styrkeløft, selv om
en rekke andre idretter har
opprettholdt sine
kalottmesterskap og
kalottlandskamper. Men nå
ser det ut til at vi er i gang
igjen, nå med
kalottlandskamper i stedet
for åpne mesterskap. Det
meste er mulig å få til hvis
de som sitter i hvert sitt
nordiske land og ønsker det
samme plutselig begynner å
snakke sammen!
Jomfruløftet var det
svenskene som sto for da de
inviterte til den aller første
kalottlandskampen den 9.
oktober, i Luleå.

Planleggingen
Planleggingen gikk litt fort i
svingene, og helt til 3 uker
før landskampen var det
usikkert om det ble noe av.
De andre nordnorske
klubbene hadde ingen
aktuelle løftere å stille med
denne gangen, så vi i Rana
KK mønstret et rent klubblag
og ga oss trøstig i vei
østover i leid minibuss.
Denne gangen var det
Styrkeidrett 4, 2004

Jim Thomas
viktigste å få i gang et
samarbeid og en dialog, ikke
å ha et topplag. Rammen
som var gitt var at laget
skulle bestå av 4 løftere,
hvorav 2 damer. Minst en
skulle være ungdom (noe
som viste seg å bety under
20 år i de to andre landene
og under 18 hos oss….) og
minst en skulle være
veteran. Det norske laget
ble dermed seende slik ut:
Jim Thomas Løkås (ungdom)
Line Anita Andreassen

Jan Roger Johansen
Inger Blikra (veteran)
Hjelpeapparatet besto av
Morten Rygh og Jørn Ove
Sivertsen.

Stevnearenaen

Stevnearenaen var fint
organisert og vi ble tatt godt
i mot av det svenske
vertskapet. Det skulle løftes
i to puljer; et
distriktsmesterskap i pulje 1
og kalottkampen i pulje 2.
Svenskene manglet noen av
landsdelens aller sterkeste
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Hurra, endelig kalottlandskamp!
Tekst og foto: Inger Blikra
løftere, og finnene manglet
dameløfter, så vi hadde godt
håp om å kunne holde følge
selv om vi bare var et
klubblag.

Jim Thomas
Da vekten endelig ankom og
innveiingen kunne starte
viste det seg at Jim Thomas
hadde rast ned 4 kg i
kroppsvekt og bare veide 71
kg. Jim har en egen evne til
å virke rolig og upåvirket, så
vi gamle travere kom ikke
på at det kunne være på sin
plass å dele litt erfaringer
om adrenalin, matinntak og
utilsiktet vekt-ras. Dette har
jo de fleste av oss
skremmende erfaringer med
fra første stevne utenfor
klubben, og burde absolutt
ha husket å prate litt med
Jim om. 4 kilo merkes på

Line Anita
trykket, og Jim Thomas ble
stående uten godkjente
knebøy. Heldigvis kastes
man ikke ut av en
lagkonkurranse selv om man

står uten resultat i en
øvelse, så det var bare å
legge knebøyen bak seg og
gyve løs på neste øvelse!
Med 110 i benkpress og
162,5 i markløft gjorde Jim
jobben sin og holdt godt
følge med svenskenes antatt
svakeste løfter for dagen.

Line Anita

Jan Roger

Styrkeidrett 4, 2004

Line hadde ladet opp med
en ukes feber og
halsbetennelse, og da hun
satte seg inn i minibussen
fredagen var det fremdeles
usikkert om hun kom til å
være frisk nok til å løfte
neste dag. Men Line tro til
med et kjempestevne, fikk 9
godkjente løft og endte opp
med serien 120-70-130=320 i
56 kg. klassen. Her var det
mer inne! (Forresten utrolig
irriterende midt i min og
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Hurra, endelig kalottlandskamp!
Tekst og foto: Inger Blikra
min hjelpers klaustrofobisk
brytekamp mot benkpressskjorta, å få øye på Line
som bare trer på seg skjorta
selv og tasser ut for å
løfte!!!) Og med sine tøffe
brøl gjorde hun definitivt
lykke hos publikum. Men så
var det heller ikke mye
stemme igjen etterpå……..

Jan Roger
Jan Roger tro som vanlig til
med solide knebøy, og selv
helt uten fart i bunnen ble
det sterke 320 kg
(kroppsvekt 94,4 kg). Ikke
begriper jeg hvordan det er
mulig å løfte opp så mange
kilo når man starter helt
uten fart og så heiser opp
centimeter for centimeter!
Så til tross for bare et
godkjent løft i hver av de
andre øvelsene (170 og 285)
ble det solide 775 kg
sammenlagt. Både 292,5 og
300 kg i markløft gikk også
greit opp, men det var det å
klare å holde grepet da…..

Inger (ja det er meg, ja)
Jeg fyller stadig mer av 75
kg klassen og satt ny
personlig rekord med 73 kg
kroppsvekt. Etter 220 kg i
knebøy og 120 kg i
benkpress sto jeg for
helgens mest omtalte
underholdningsinnslag da jeg
jobbet intenst for å komme
meg ned til markløftstanga
med min nye og til da
uprøvde drakt. Godt hjulpet
Styrkeidrett 4, 2004

Det norske laget
av at sømmen på skulderen
røk, klarte jeg til slutt å
gynge meg temmelig
lattermild ned til stanga og
fikk røsket opp
åpningsløftet. Neste gang
jeg skal prøve denne drakta
skal jeg nok ikke korte inn
skulderstroppene fullt så
mye! Etter et raskt
draktbytte ble det ny pers
på 217,5 i siste, og 557,5 kg
sammenlagt.
SAKEN VAR KLAR, VI HADDE
VUNNET
KALOTTLANDSKAMPEN!
Om kvelden hadde vi en
svært hyggelig middag på
hotellet sammen med
svenskene. Vi var enige om

at dette hadde vært et
særdeles trivelig stevne, og
at vi må få
kalottlandskampen til å bli
en årlig begivenhet. Noen
små, praktiske endringer ble
vi også enige om, før vi i
Norge ved Rana
Kraftsportklubb ble utpekt
som neste års
kalottlandskamp-arrangør.
Så nå er det bare å begynne
å glede seg til neste
kalottlandskamp! Hører dere
det, dere i Alta og Kirkenes
og Hammerfest og alle andre
i Nord-Norge, dette bør dere
ikke gå glipp av neste år!
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