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Dette nummeret av 
StyrkeIdrett summerer opp 
de siste stevnene i 2004. 
 
Linda Kristensen som deltok 
på det norske laget under 
dame EM har skrevet en 
artikkel fra stevnet.  
 
Tone Ingebretsen deler sine 
opplevelser fra herre VM 
med oss. 
 
Andreas Hjelmtveit har 
skrevet et reisebrev fra 
junior VM. 
 
Jøren S. Eikeland er ny i 
NSFs ungdomskomitè. I 
dette nummeret refererer 
han fra Nasjonal 
ungdomssamling og i fra 
Ungdommens Idrettsting. 
 
Pål Nilsen var med 
benkpresserne til VM og 
deler sine opplevelser med 
oss. 
 
Redaktøren har skrevet en 
artikkel fra junior NM, og vi 
har en ny utgave av Diddls 
hjørne. 
 
God lesing! 
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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 
Frode Rui sikret Norges 
eneste medalje under herre 
VM. Her med 340 kilo i 
markløft. Foto: Dietmar 
Wolf 
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Ja, så var det dame-EM i 
Trencin, Slovakia igjen. I år 
så var vi fire norske jenter 
som var kvalifisert til å 
delta. Det var Bente 
Arntsen, Linda Høiland og 
Inger Blikra og 
undertegnede. 
 
Dietmar Wolf og Tor Herman 
Omland var med som 
lagledere, og Arne Vidar 
Stølan som dommer. I tillegg 
skulle Roy Kjetil Danielsen 
være med. Vi ankom Trencin 
på torsdag den 25. 
november (alle utenom Roy 
som hadde misforstått 
reiseplanen til oss andre, og 
dermed reiste ned 5 dager 
før). 
 
Etter å ha fått bagasjen inn 
på hotellrommene var det 

rett ut på shopping med 
shoppingdronningen Inger, 
og siden det var kaldt ute så 
var lue det første som måtte 
kjøpes. Etter å ha trasket i 

byen noen timer så var jeg 
enig med de andre at 
Trencin er en koselig by. 
Siden Inger var med er det 
vel heller ingen overraskelse 
at det meste av fredagen 
også ble brukt til å shoppe. 
Når fredagskvelden kom var 
jeg faktisk helt utslitt av å 
gå i butikker hele dagen, 
men det kunne jeg 
selvfølgelig ikke fortelle til 
Dietmar. Vi var også innom 
løftehallen og så litt på de 
letteste vektklassene. Mange 
små, men STERKE damer! 
Stevnehallen så veldig bra 
ut, og det var til og med 
musikk under løftingen. 
Dette lovte bra, og jeg tror 
alle vi norske gledet oss 
enda mer til det skulle bli 
vår tur å løfte.  
 
Så var det lørdag og første 
jente ut var Linda Høiland. 

 
 
Bente Arntsen 

 
 
Linda Kristensen 
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Innveiing klokken 09.00, og 
løftestart klokken 11. Hun 
var i god form og gledet seg 
til å løfte. Hun åpnet på 155 
kg i knebøy, og det ble 
godkjent. Løft nr. 2 var på 
165 kg og ble også godkjent. 
Ny pers i knebøy på Linda. 
Tredjeløftet på 170 kg gikk 
opp, men ble underkjent 2-1 
på dybden. I benkpress 
endte hun opp med 82.5 kg. 
Det var tangering av 
personlig rekord. I markløft 
dro hun 175 kg, og det ga et 
sammenlagtresultat på 
422,5 kg (ny personlig 
rekord) og 6 plass. Gullet 
ble vunnet av Larysa 
Vitseyevska fra Ukraina med 
582,5 kg sammenlagt. 
 
Neste norske løfter var 
Bente Arntsen. Hun løftet i 
67,5 kg klassen. Bente 
hadde holdt sengen store 
deler av fredagen da hun 
ikke hadde følt seg helt i 
form, noe som bekymret oss 
litt da vi håpet alle skulle 
være friske og sterke på 
løftedagen. Hun følte seg 
heldigvis mye bedre neste 
dag. Bente åpnet med 160 
kg i knebøy. Dette løftet 
hun lett, og det ble 
godkjent. Hun høynet til 
167,5 kg. Dette løftet hun 
opp to ganger, men det ble 
underkjent av dommerne i 
begge løftene. Dette var 
Dietmar helt uenig i da han 
mente at løftene var dype 
nok, men det er dommerne 
som bestemmer og dermed 

endte Bente opp med 160 kg 
i knebøy.  
 
I benkpress hadde hun heller 
ikke dagen med seg. Hun 
fikk kun åpningsløftet på 
117,5 kg godkjent. I 
markløft endte hun opp med 
170 kg. Dette ga henne et 
sammenlagtresultat på 
447,5 kg og 5 plass. 
Førsteplass ble vunnet av 
Kudinova fra Russland med 
til sammen 617,5 kg. 
 

Så var det Inger og min sin 
tur til å løfte. Vi løftet i 
andre pulje, så vi skulle ut 
på plattingen når 67,5 kg 
klassen varmet opp til neste 
øvelse. Det vil si at vi var 3 
norske jenter som løftet 
samtidlig. Dette ville 
normalt ført til en del 
stress, men i år hadde vi et 
luksusproblem. Vi hadde jo 5 
hjelpere! Dette hjalp oss til 
å kun fokusere på løftingen 
da alt annet ble ordnet av 
de andre. Det var helt 
supert!!! 

 
 
Inger Blikra 
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Jeg var første jente på 
plattingen av Inger og meg. 
Jeg åpnet på 185 kg i 
knebøy. Dette ble godkjent 
med 3 hvite lamper. I andre 
løftet gikk jeg på 195 kg. 
Dette føltes selvfølgelig litt 
tyngre ut enn det første 
løftet, men det gikk greit 
opp det også. I tredje løft 
skulle jeg endelig få prøve 
meg på 200 kg noe som 
hadde vært et mål lenge. 
Det gikk opp det også, og 
det ble godkjent med 3 
hvite lamper, og jeg var 
jublende glad.  Inger fikk tre 
godkjente knebøy og endte 
opp med 225 kg. Dette var 
ny personlig rekord og 
verdensrekord for 
veteraner! Inger slutter aldri 
å imponere. 
 
I benkpress fikk jeg 3 
godkjente løft, og endte opp 
med 115 kg og ny personlig 
rekord. Inger endte også opp 
med tre godkjente løft og 
125 kg (ny personlig rekord). 
 
I markløft var jeg veldig 
usikker på formen. Jeg 
hadde vært mye plaget med 
ryggen ukene før EM og 
hadde derfor fått trent lite 
markløft. Begynte også 
under oppvarmingen å føle 
meg litt ”tom” for krefter. 
Det endte med at jeg kun 
greide å slite opp 
åpningsløftet på 175 kg. 
Inger derimot bare fortsatte 
å imponere. Hun fikk også 

her 3 godkjente løft, og 
endte opp med ny personlig 
rekord og verdensrekord for 
veteraner med 220 kg. 
 
Jeg endte opp med 490 kg 
sammenlagt (ny personlig 
rekord), og sjetteplass. 
Inger fikk 570 kg 
sammenlagt (ny pers.rekord 
og verdensrekord for 
veteraner), og BRONSE 
medalje. Gullet ble vunnet 
av Anna Terentyeva fra 
russland med 607,5 kg. 
 
Siste dag av EM var Linda H, 
Bente og Inger på en flere 
timers Sightseeing tur på et 
stort kloster som lå like ved 
sentrum. Dagen ble også 
brukt til å se på de tyngste 
vektklassene løfte. Jeg ble 
liggende i omgangsyke og 
influensa og måtte av den 
grunn holde senga resten av 

turen. Noe som var skikkelig 
kipt når de andre pyntet seg 
og gikk på banketten. Og der 
lå jeg med ukebladet til 
Inger, og slovakisk tv som 
eneste selskap. Selv om ikke 
alle var like fornøyd med sin 
egen løfting, og tross 
sykdom så var vi alle enige i 
at vi hadde hatt en kjempe 
flott tur. En kjempeflott 
norsk gjeng, fin by og et bra 
stevne med mye god løfting. 
Da kan vi vel ikke si noe 
annet enn at vi har hatt en 
fin tur?! 

 
 
Hjemreise. Fra venstre Dietmar Wolf, Linda Høiland og 
Bente Arntsen 
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Søndag formiddag pleier å 
være en forholdsvis lat 
affære hos familien 
Ingebretsen, dersom man da 
ikke har noe spesielt fore. 
Søndag 7. november var nok 
litt mer hektisk enn vanlig, 
med andre ord var noe i 
gjære. Mor i huset pakket 
kofferten full av 
sommerklær, og det nå like 
etter at alle varmedresser 
og støvletter var tatt ned fra 
loftet og beslagla samtlige 
kleskroker i gangen. Votter 
og luer hadde inntatt sine 
plasser i hyllene, og 
ullsålene var plassert i 

barnas gummistøvler. Dette 
til tross, koffertens innhold 
avslørte lette klær og 
sandaler, mens pass og 
flybillett var trygt plassert i 
håndbagasjen. Det var klart 
for avgang til varmere strøk, 
kun for mor denne gang.  
”Urettferdig”, syntes de fire 
som måtte stelle hjemme. 
 
VM i styrkeløft for senior 
herrer i Sør Afrika, var 
målet med turen. 
På vei til Sola flyplass 
plukket vi opp Tor Herman 
Omland, og vel fremme på 
Gardermoen samlet vi 
resten av første gruppen til 
VM. Arnulf Wahlstrøm 
(visepresident i IPF), 
Dietmar Wolf 
(landslagstrener), Alexander 
Kirkteig (vår letteste løfter 
til VM, noe han stadig 
fremhevet), Frode Rui 

 
 
Det norske laget med supportere 

 
 
På restaurant 
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(store, sterke), Linda 
Kristensen (supporter) og 
Bente Arntsen (supporter). 
Andre gruppe, bestående av 
Tollef Taksdal med fru Karin 
og Jørn Høyset med fru 
Anna, planla en senere 
avreise fra Norge, nærmere 
bestemt onsdag 10. 
november. 
 
Det var en lang reise, først 
til London og så videre til 
Cape Town. I følge lagets 
oppegående kartleser så det 
ut til (på flyets storskjerm) 
at avstanden mellom 
England og Sør Afrika bare 
var åtte flylengder, så turen 
var antatt å gå rimelig raskt. 
Med flere gode filmer på 
seteryggen foran, og de 
gode fasilitetene som fantes 
på flyet forøvrig, gikk det 
stort sett greit. Litt hovne 
bein og trøtte øyne må man 
vel regne med, en tidlig 
morgen vel fremme i Cape 
Town. 
 
Hotellet lå i gåavstand til 
arenaen, og var av veldig 
bra standard. To små 
svømmebasseng skulle i 
løpet av kommende uke 
kjøle ned varme kropper fra 
52 kilo og oppover.  
Noe kluss med å få rommene 
vi hadde reservert samt 
betalt depositum for, måtte 
selvsagt oppstå. Det ordnet 
seg i alle fall, og vi fikk 
garanti om at resten av det 
norske laget skulle få bo 

sammen med oss når de 
ankom noen dager senere. 
 
Etter å ha innlosjert oss på 
hotellet, lokalisert vekt og 
restaurant, sjekket vi ut 
stevnearenaen. 
Flott scene, tribuner som 
skrådde ned mot podiet og 
lyssetting etter behov 
tegnet bra – men er det noe 

som er for godt til å være 
sant, da er det vel som 
oftest heller ikke sant. Slik 
var det også her. Hallens 
flotteste arena var 
forbeholdt et arrangement 
for byens politifolk, det var 
riktignok hundrevis av dem, 
men VM i styrkeløft skulle 
altså arrangeres i en utslitt, 

 
 
Arnulf og Dietmar diskuterer stevneavviklingen. 
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gammel gymsal et annet 
sted i samme hall. 
Her var det tre-fire sjeler 
som løpte rundt og prøvde 
på best mulig måte å skille 
av en liten del av salen til 
oppvarming, bære på plass 
et minste minimum av 
nødvendig utstyr og å sette 
ut noen stoler til publikum. 
Skuffelsen var stor, og det 
er på det rene at en 
kvalitetssikringsliste for slike 
arrangement må følges opp 
på en bedre måte fra IPFs 
side. Det er beklagelig at 
løftere som trener hardt fra 
år til år for å komme med til 
store mesterskap, opplever 
å komme til en gymsal der 
ingenting er tilrettelagt for 
et best mulig arrangement. 
 
Allerede i London hadde vi 
møtt Onar Stangeland med 
assistent Lars fra tv-
selskapet Callisto AS. Det 
var de to som hadde fått i 
oppdrag fra IPF å sende VM 
direkte over internett. Det 
skulle vise seg at det ikke 
var tilrettelagt for en slik 
direktesending, til tross for 
at dette var avtalt mellom 
arrangør og IPF i forkant av 
mesterskapet. Fra 
arrangørens side var det 
uaktuelt å prioritere 
arbeidsoppgaver som skulle 
til for å kunne gjennomføre 
internettsending fra årets 
VM. Hadde det ikke vært for 
en solid innsats fra Onar og 
Lars, så hadde det ikke blitt 
noen sending i det hele tatt 

– de jobbet døgnet rundt for 
å få det til og de lyktes 
etter fire dager med intens 
jobbing. Fryktelig synd at 
IPF ikke fikk kringkastet 
prestasjonene til løftere 
som russiske Sergey 
Fedosienko i 52 kg.-klassen 

(260-165-240=665), polske 
Olech Jaroslaw i 67,5 kg.-
klassen (340-190-
302,5=832,5) og duellen 
mellom amerikanske Wade 
Hooper og russiske Dmitriy 
Dvornikov i 75 kg.-klassen, 
hvor russeren måtte ha siste 

 
 
Tor Hermann varmer opp og er klar til å begynne 
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markløft for å dra seieren i 
land (noe han ikke lyktes 
med). Samt duellen mellom 
ukrainske Ivan Shlyakhta og 
russiske Andrey Tarasenko i 
90 kg.-klassen, hvor begge 
endte på 972,5 kg., men 
ukraineren vant på 
halvannet kilo lettere 
kroppsvekt. 
Fantastisk fin løfting, 
spennende dueller og utrolig 
bra resultat.  
 
Torsdag 11. november 
ankom gruppe to av det 
norske laget.  
Tollef, Karin, Jørn og Anna 
var slitne etter den lange 
reisen, og benyttet 
formiddagen til å strekke litt 
på bena og ta igjen litt 
forsømt søvn. Det var 
heldigvis noen dager å 
komme seg på før Tollef og 
Jørn skulle entre 
løfteplattingen.  
Nå var laget komplett og vi 
begynte for alvor å bli klare 
for innsats.  
 
De første dagene gikk altså 
med til kongress, teknisk 
møte, siste 
treningsforberedelser og 
lokalisering av de 
forskjellige fasilitetene. Det 
ble også anledning til besøk 
i en pingvinkoloni like sørøst 
for byen, og strendene i 
området vår nydelige. Nå 
var ikke sjøtemperaturen 
særlig innbydende (ca.10 
grader), men et flott syn var 
de kritthvite strendene i alle 

fall. I sentrum lå det 
restauranter og butikker på 
rekke og rad. God og mye 
mat til en billig penge er 
stort sett alltid musikk i en 
styrkeløfters ører, så sant 
det ikke er noen som 
”banter” da. 

Våre to supportere, Bente 
og Linda, meldte seg på 
heldagssafari. De 
rapporterte om en 
opplevelsesrik tur der de 
fikk oppleve blant annet 
strutser, bavianer, giraffer 
og neshorn på nært hold, 
lunsj under pinjetrær, og en 

 
 
Frode varmer opp 



VM Herrer 
 Tekst og foto: Tone Ingebretsen 
 

 
Styrkeidrett 6, 2004 
 

10 

 

ellers fantastisk tur i 
naturreservatet i området 
rundt Cape Town. 
Det var en positiv ventetid i 
forkant av konkurransen 
med god anledning til 
akklimatisering, sosialt 
samvær, finpuss på teknikk 

og fokusering på løftingen 
som snart skulle skje. 
Alle løfterne hadde flere 
turer ned til hallen for å få 
med løfting av særdeles høy 
kvalitet og for å snuse litt på 
stemningen. I tillegg MÅTTE 
jo noen av 

seiersseremoniene bare 
oppleves – nasjonalsangene 
ble spilt med lyd fra en pc`s  
innebygde høyttaler. Dette 
var en pinlig affære som 
Onar og Lars til slutt ordnet 
opp i ved å organisere noen 
ekstra kabler fra pc til pa-
anlegget. 
 
Oppvarmingsarealet var 
aldeles for lite, og 
løfteutstyret var under 
enhver kritikk. Kun ett 
godkjent stativ var 
tilgjengelig, og det var 
selvsagt rift om dette. Vi 
innstilte oss på at det var 
dette utstyret vi hadde til 
rådighet, og altså måtte det 
jo bare fungere. Den største 
ulempen var nok at 
benkpressbenken kun hadde 
to muligheter på høyden for 
stangplassering, de var ikke 
justerbare og det høyeste 
alternative passet perfekt til 
en dameløfter i klasse 67,5 
kg. Litt trøblete for 
herreløftere i høyere 
vektklasser, og det ble 
observert en del halve 
markløft blant ”coachene 
backstage” for avløft i 
benkpress. 
 
Fredag ettermiddag var det 
duket for klasse 90 kg, og 
Alexander var Norges første 
løfter i dette mesterskapet. 
Hele det norske laget og 
apparatet rundt, var veldig 
klare for å komme i gang 
med løftingen etter å ha 
ventet i flere dager. 

 
 
Jørn Høyset 
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Innveiing og utstyrsjekk 
forløp som normalt, og vi 
var i gang med VM for herrer 
senior 2004. 
Med heiagjeng i salen og god 
hjelp fra løfterne som skulle 
i ilden på et senere 
tidspunkt, lå alt til rette for 
en god dag på plattingen. 
Ingen tvil om at Alexander 
var i form, oppvarmingen i 
knebøy gav oss tro på at 

dette var en god dag for å 
flytte litt på noen personlige 
rekorder – og slik ble det. 
Alexander åpnet pent på 310 
kg, gikk siden inn på 320 kg. 
som var et litt urent løft 
teknisk sett, men selvsagt 
godkjent og personlig 
rekord. I siste forsøk meldte 
vi inn 325 kg. Dette ble i 
tyngste laget og endte med 
bom. Det uhyggelige med 

Alexanders siste løft var at 
Alexander selv, i tillegg til 
hoveddommer, måtte gi 
beskjed til skivepåsetterne 
to ganger om at de måtte ta 
stanga, og dette satte sine 
spor. Det gav ham en smell i 
hofte/korsrygg, noe som 
satte ham tilbake i 
benkpress. Uten å kunne 
spenne seg skikkelig i 
benken, fikk han allikevel 
både 190 kg. og 195 kg 
godkjent, mens 200 kg. ble 
noe tungt denne dag. 
Uten tvil preget smellen i 
hofte/korsrygg Alexanders 
løfting mer og mer.  
Oppvarmingen i markløft gav 
oss klar melding om at det 
var uforsvarlig å fortsette 
konkurransen, det ville bare 
ødelegge treningen for en 
betydelig lengre periode enn 
nødvendig. Oppvarmingen i 
seg selv var en smertefull 
prosess og det endte med at 
Alexander selv valgte å ta 
100 kg. i markløft kun for å 
få et sammenlagtresultat og 
en godkjent personlig rekord 
i knebøy.  
Etterpå bar det rett til 
behandling… 
90 kg.-klassen ble for øvrig 
vunnet av Ivan Shlyakhta fra 
Ukraina med serien 375,5-
242,5-355, totalt 972,5kg.  
 
Lørdag ettermiddag var det 
klart for VMs største klasse i 
antall deltakere. Hele 21 
løftere veide inn, og Norge 
hadde to deltakere med; 

 
 
Tone, fornøyd lagleder 
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Tollef og Tor Herman var 
klare til dyst. 
Tollef er kjent som 
”svenskdødaren” blant våre 
venner i øst, og vi hadde 
forventninger til å avslutte 
konkurransen med to av den 
sorten.  
Også i klasse 110 kg. kunne 
vi allerede i oppvarmingen 
konstantere at vi hadde to 
sterke løftere med fra 
Norge. Det så veldig bra ut 
både teknisk og i form av 
styrke. Nå skulle det vise 
seg at kaotiske tilstander i 
sekretariatet og på platting 
gjorde konkurransen til et 
mareritt for samtlige løftere 
i klassen. Aldri før har man 
opplevd tilsvarende kaos – 
det var av og på med 
surringer, ny 
løfterrekkefølge, på med 
knebind igjen, feil 
rekkefølge nok en gang, av 
med drakt og knebind igjen, 
nye vekter på stangen, 
feillasting og ny 
løfterrekkefølge igjen. Det 
var stor frustrasjon blant 
løftere og ledere, og for vårt 
vedkommende var det Tor 
Herman som ble mest 
skadelidende for alt surret. I 
ettertid ser en at hele 
konkurransen burde ha blitt 
stoppet og restartet etter et 
gitt antall minutter. 
Saker og ting fungerte bedre 
i benkpress og markløft, og 
Tollefs serie ble til slutt 
337,5-250-312,5 og 
sammenlagt 900 kg., mens 
Tor Herman presterte 350-

240-320 og 910 kg. 
sammenlagt. Personlige 
rekorder sammenlagt til 
begge, og vi fikk med oss en 
5. plass til Tor Herman og en 
7. plass til Tollef.  
Klassen ble vunnet av 
russiske Nikolai Suslov på 
hele 1032,5 kg. 
Det må i tillegg nevnes at en 
av våre svenske 
konkurrenter i 110.-klassen 
må ha vært VMs mest 
uheldige løfter – han 
presterte den bragd å revne 
tre drakter i knebøy – han 
hadde aldri revnet en eneste 
knebøydrakt tidligere… 
  
En sliten men glad gjeng 
avsluttet kvelden med et 
godt måltid mat og 
planlegging av neste dags 

arbeidsfordeling. Frode 
skulle veie seg så tidlig som 
klokken åtte om morgenen, 
det er da påkrevd å komme 
seg opp litt tidlig slik at 
kroppen er klar for de 
belastningene den faktisk 
skal takle. Frode avtalte 
med Olof Wiklund og Jörgen 
Ljungberg fra Sverige om å 
stå opp klokken fem for å gå 
en ”oppvarmingstur”. 
Deretter frokost klokken syv 
i hotellets restaurant, en 
siste anledning til å gå 
gjennom viktige detaljer og 
forventninger fra både løfter 
og trener. Frode hadde 
skikkelig fokus på løftingen 
og var passe spent. 
Innveiing og utstyrsjekk som 
prosedyren tilsier og så var 
vi i gang igjen. 

 
 
Premieutdeling. Tone mottar Norges premie av Gaston 
Parage og Norbert Wallauch 
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Oppvarmingen viste igjen at 
vi hadde med en norsk løfter 
i kanonform. Alt så lett ut, 
og teknikken satt skikkelig 
både i oppvarming og siden 
på plattingen – knebøyserien 
ble 345-362,5-370, alt 
godkjent. I benkpress gikk 
235 kg. greit etterfulgt av et 
like greit løft på 245 kg. En 
misforståelse gjorde at vi 
høynet til 252,5 i stedet for 
250 kg i siste løft. Dette 
løftet var et fint løft som 
dessverre ble underkjent 
kun fordi stroppene på 
håndleddsbindene ikke var 
fjernet fra tommelen. Ny 
personlig rekord, bronse i 
markløft med 365 kg, 7. 
plass og hele 980 kg. 
sammenlagt er meget bra av 
en løfter i stadig fremgang. 
Arvai Istvan fra Ungarn vant 
klasse 125 kg med 1082,5 
kg. 
 
Jørn Høyset var Norges siste 
deltaker. Jørn konkurrerer i 
klasse 125+, men er 
forholdsvis lett i dette 
selskapet. Konkurransen er 
alltid tøff i denne 
vektklassen, så her var det 
bare å plukke kilo for kilo. 
Jørn kjørte flottere knebøy 
enn noen gang, nå kom altså 
belønningen for fokusering 
på teknikk over lengre tid. 
Dette gav seg også utslag i 
ny personlig rekord. Begynte 
på 350 kg. høynet til 370 
kg., begge løft gikk helt 
greit, avsluttet med et 
perfekt sisteløft på 380 kg. 

Til og med juryen 
kommenterte den flotte 
løfteteknikken til Jørn, og 
de var enige om at det var 
slik en knebøy skulle 
gjennomføres. I benkpress 
fortsatte Jørn med sikker 
løfting, 240kg.-250kg.-
255kg. for så å avslutte med 
to godkjente markløft, 
340kg.-350kg. Dessverre 
bom på 355kg. Da var det 
slutt på energien. 
Sammenlagt ble det 985 kg. 
og 7. plass, noe en må være 
særdeles fornøyd med. 
Bryan Siders fra USA vant 
klassen suverent med 1147,5 
kg, ny verdensrekord. 
 
Alle våre løftere satte en 
eller flere personlige 
rekorder i VM, de rykket 
oppover på resultatlisten fra 
i fjor (med unntak av 
Alexander som skadet seg), 
og resultatene i seg selv er 
svært tilfredstillende. Til 
tross for at arrangementet 
ikke hadde den rammen og 
de fasilitetene man 
forventer seg i et VM, holdt 
alle hodet kaldt og presterte 
som best. 
Totalt havnet Norge på en 
tolvte plass i 
lagkonkurransen. Norge 
hadde like mange poeng som 
Japan og Sør Afrika, men 
disse nasjonene hadde en 
løfter mer med i 
lagkonkurransen. 
 
Søndag kveld ble det 
arrangert bankett i 

spisesalen ved løftearenaen. 
Der stilte vi ”mannsterke”, 
mottok våre diplomer, ble 
underholdt av et lokalt 
danseband og spiste god 
mat. 
De fleste av oss hadde 
planer om å besøke ”Table 
Mountain” og foreta litt 
shopping før hjemreise 
dagen etterpå, og tok en 
forholdsvis tidlig kveld. 
 
Fellesturen til ”Table 
Mountain” var en flott 
opplevelse med utrolig 
utsikt, klar himmel og 
stekende sol. Avslutningsvis 
ruslet vi rundt ved butikkene 
og restaurantene ved 
”Waterfront”, bare for å 
gardere oss mot hulrom i 
kofferten ved avreise, og for 
å nyte et godt måltid mat 
før avreise på 
ettermiddagen. 
 
Tollef, Karin, Jørn og Anna 
benyttet anledningen til 
noen dager ekstra ferie, 
mens vi andre vente nesen 
hjem til vinter og 
juleforberedelser. En flott 
tur med en fin gjeng! 



Junior VM 
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Etter en lang sommerferie 
bestående av mye trening og 
både j-EM og WE-cup for 
både meg og Hildeborg, var 
tiden kommet for det 
stevnet som betydde mest, 
J-VM. Turen startet på 
Gardermoen tirsdag 7. sept, 
og vi landet i sør Afrika 
onsdags morgen. Flyet var 
ikke direkte romslig, noe 
som gjorde at det ble lite 
søvn på flyet. Heldigvis 
skulle jeg ikke løfte før 
fredag og Hildeborg lørdag, 
slik at vi hadde noen dager å 
innhente oss på. Hele 
stevnet foregikk på et svært 
kompleks midt i ødemarken 
med kasino, barer, 
restauranter og hotell. Selv 
bodde vi i noen hytter rett 
ved siden av hotellet. Selv 
om det ikke var mange 
hundre meterne å spasere, 
fikk vi som regel alltid gratis 
skyss frem og tilbake, 
uansett hvilken tid det var 
på døgnet. I og med at vi var 
i Afrika hadde jeg ikke store 
forventningene til 
standarden, men det var 
faktisk ganske bra! Folket 
var hyggelige og servicen var 
utmerket! 
 
Innveiingen min var ikke før 
fredag kl 3, og dagene før 
gikk for det meste med på å 
spise og slappe av. Noe som 
antakeligvis var litt av 
årsaken til at jeg kvelden 
før innveiing var 2,5kg for 
tung! På morgenkvisten 
hadde jeg enda et kg igjen, 

og det ble en lang dag med 
minimalt med mat, og turer 
i solsteiken. 20 min før 
innveiing var jeg enda 250 
gram for tung. En spasertur i 
sola, med bekledning som 
skulle tilsi at jeg skulle på 
skitur tok seg av den saken. 
99,85 i nettoen holdt 
akkurat! Men denne 
drastiske slankekuren hadde 
gjort sitt til at jeg ikke 
akkurat følte meg i 
toppform. Et halvt brød, en 
del frukt og energidrikke 
senere begynte allikevel 
energien å komme litt 
tilbake. Heldigvis var jeg i 
pulje to, slik at jeg fikk et 
par timer å spise meg opp 
på.  
 
Da oppvarmingen tok til, var 
alt om slankekuren glemt og 

vektene kjentes lette ut. 
Åpningsløftet på 320 gikk 
greit opp, men var ikke helt 
overbevisende. Gikk på 330 i 
andre som føltes lettere, 
men underkjent pga dybde. 
Høynet allikevel til 337,5kg i 
siste som var avgjørende for 
å henge med i toppen. Satt 
meg ned til jeg følte ræva 
touchet hælene og spratt 
greit opp igjen. Godkjent! 
Ukraineren jeg kjempet om 
bronsen mot fikk bare 
åpningsløftet på 320 siden 
han bommet to ganger på 
335. Fikk derfor en viktig 
ledelse på ham der ettersom 
jeg, sitat Aleksander K 
"løfter benk som ei lita 
jente". Åpnet greit på 185 
og høynet til 192,5 i andre. 
Gikk lett opp, men dunket 
borti stativet på vei opp og 

 
 
Hildeborg Hugdal, 260 kilo i knebøy 
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underkjent. Gikk like lett 
opp i siste men for kort 
stopp! #%/¤&3# benkpress!!! 
Etter den skuffende benken 
kom endelig marken! Hadde 
følt meg sliten i ryggen, men 
oppvarmingen kjentes 
overraskende lett ut. 330 i 
åpningsløftet gikk fint, og 
høynet til 340. Dro det også 
greit opp, men følte virkelig 
at jeg var tom for krutt. 
Økte derfor til 342,5 i siste 
som jeg akkurat klarte slite 
opp. Russeren på første fikk 
her 335, og jeg tok gull i 
markløft. 865 totalt og 
tredje plass, 35kg bak 
vinneren. Hadde håpet på 
litt mer, men så lenge jeg 
slo ukraineren er jeg 
fornøyd!! Gleder meg til 
neste års VM hvor russerne 
skal få hardere kamp om 
medaljene!!! 
 

Dagen etter var det 
Hildeborg sin tur. 
I klassen til Hildeborg var 
det en konkurrent som 
merket seg ut. Russiske 
Viktoriya Olenytsya, 
heretter kalt Vikki. Både 
Hildeborg og Vikki stod 
påmeldt med 257,5kg i 
knebøy, men Vikki lå litt 
foran i benk og mark. Både 
Hildeborg og Vikki åpnet på 
245kg som Hildeborg løftet 
lett og fint til godkjent løft. 
Vikki fikk det underkjent. 
Hildeborg høynet så til 255, 
mens den russiske jenta la 
på til 257,5kg, til tross for 
underkjent førsteløft. Begge 
løftene gikk fint og 
Hildeborg gikk på 260!!kg, 
mens Vikki gikk på 265 som 
var over europarekorden. 
Som vanlig lett og fint for 
Hildeborg, men (dessverre) 
fikk også Vikki opp 265kg. 

Uansett SINNSSYK knebøy av 
begge to, som slo 
tredjedame med 60kg! 
Videre gikk vi over til benk, 
hvor Hildeborg åpnet sikkert 
på 135kg, og høynet i neste 
til 140, 2,5kg over pers! I 
siste gikk 145 opp uten store 
vansker, mens Vikki fikk 
170. Med solid ny pers i 
både bøy og benk, var vi 
endelig!? kommet til 
Hildeborgs favoritt; 
markløft!!:) Åpnet her med 
185kg, som gikk rimelig 
greit. Økte til 190 i andre 
som også var godkjent. Nå 
manglet hun bare 5kg for å 
oppnå 600kg sammenlagt, så 
vi gikk på 195 i siste. Denne 
hang litt mer igjen på 
toppen, men gikk opp og 
godkjent! Ny pers i samtlige 
øvelser og første kvinne i 
Norge som rundet 600kg!! 
Vikki fikk hele 240 i mark og 
drog hjem sammenlagt 
gullet. 
 
Dagene etter løftingen var 
det massasje og avslapping 
ved bassengkanten. Vi reiste 
ikke hjem før onsdag, noe 
som gjorde at vi fikk litt tid 
til å komme oss etter 
stevnet. Hildeborg og 
Dietmar dro til byen på 
shopping, mens jeg holdt 
meg ved bassengkanten med 
noen av de andre løfterne. 
Jevnt over et meget kjekt 
stevne, med mye sinnssyk 
løfting og bra resultater! 

 
 
145 kilo i benkpress 
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Fredag 5. november 
dro Jøren, Linda og 
meg selv til skien for å 
delta på Ungdommens 
7. idrettsting. 
Linda deltok også i fjor 
og var med som 
observatør i år. 
Fylkeskultursjef, Geir 
Berge Nordtveit, åpnet 
ungdomskonferansen 
med litt historie fra 
skien. 
Ricardo Pellegrino 
fulgte så, med ett 
foredrag om hvordan vi 
skal takle kulturelle 
forskjeller og hvordan 
idrett er med på å 
bidra til å takle det. 
Dagen ble avrundet 
med middag. Tema for 
middagen var Idrettens 
Hawaii.  
Vi skulle selv tolke 
temaet og vi stilte da i 

Sterk, blid og dopingfri 
t-skjorte. Da vi mener 
dette er vår idretts 
Paradise. 
 
Lørdagen startet med 
ett spenstig nummer av 
Porsgrunn 
Nanbudoklubb. 
Etter dette holdt Britt 
Karen Spjeld NIF, et 
foredrag om hvordan 
ungdom kan bidra med 
misjonsarbeid via 
idrett. 
Så ble vi satt til å 
jobbe i grupper og 
hadde litt forskjellige 
aktiviteter sammen. 
Ordføreren i skien, Rolf 
Erling Andersen, åpnet 
så idrettstinget. 
Idrettspresident Karl-
Arne Johannesen var 
også med å åpne 
tinget. 

Som aveksling mellom 
tingforhandlingene ble 
vi gruppevis sendt ut i 
skien på byorientering. 
Vi fikk en del 
forskjellige oppgaver 
som skulle løses 
underveis. 
Tingforhanlingene 
fortsatte så, før vi 
endelig fikk middag. 
Under middag ble det 
holdt et forykkende 
magedans show. Linda 
fikk også ristet litt på 
hoftene underveis!!! 
 
Søndagen gikk med til 
avslutning av 
tingforhandlingene. Og 
helt til slutt ble det 
holdt valg på nytt 
Ungdomstyre. 
 
Følgende ble valgt inn i 
det nye styret: 
 
Leder: Pål Sverre Fikse 
Pedersen 22 år 
Nestleder: Karette 
Wang Sandbu 21 år 
Styremedlemmer: 
Janne Solhaug 25 år 
Hilde Hunnålvatn 18 år 
Stine Nordseth 22 år 
Daniel Danmyr 18 år 
Jon Sverre Vik 21 år 
Pål Øyvind Larsen 19 år 
Esben Slaatto 22 år 
 

 
 
Lars Edvin og Jøren 
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Da vi planla denne 
samlinga, håpte vi 
på 20 ungdommer 
der vi regnet med at 
15 ville være fra 
Rogaland. At det til 
slutt var 37 
påmeldte deltakere, 
derav 16 fra 
Rogaland, var jo 
bare helt fantastisk! 
 
Fredagskvelden gikk 
først med på å hente 
lass nummer en med 
deltakere, som 
ankom fordelt på 
tog, fly og bil. 
Deretter var det 
storinnkjøp av 
matvarer. Med Linda 
Høiland som 
handlesjef inntok en 
gruppe styrkeløftere 
senere Rema der det 
blant annet ble kjøpt 

for 190 kr i kiwi! 
 
Lørdag morgen var 
det president Tone 
Ingebretsen’s for 
anledningen 
okkuperte kjøkken 
som stod for tur. 

Linda var ikke i tvil: 
70gr kokt skinke på 
hvert horn! Etter 
finregning fant vi ut 
at det tilsvarte i 
overkant av 6 
skiver. Det skal også 
nevnes at Eirik 
Jørgensen imponerte 
med sin effektive 
teknikk ved skjæring 
av ost! 
 
Da resten av 
deltakerne senere 
var ankommet, 
kunne opplegget 
starte. Det hele ble 
innledet med at Lars 
Edvin og jeg snakket 
kort om hva vi ville 
med 
ungdomskomitéen 
og hvorfor vi hadde 
valgt å si ja til å 

 
 
Teknikk-trenerne, fra venstre Arild Bomark, Tor 
Hermann Omland og Sigve Valentinsen 

 
 
Dietmar holder foredrag om kosthold 
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overta etter Linda 
som gir seg etter jul. 
Oppgaven blir som å 
hoppe etter Wirkola, 
men vi skal gjøre 
vårt beste! 
 
Dette ble så 
etterfulgt av et 
meget bra foredrag 
av tidligere 
verdensmester i 
karate, Stein 
Rønningen, som 
snakket om SMARTE 
mål og hvordan man 
skal gå fram og 
tenke på veien mot 
det man streber 
etter.  
 
En del kilo frukt 
senere var det tid 
for teknikktrening. 
Med Sigve 
Valentinsen i 
knebøy, Tor Herman 
Omland i benk og litt 
mindre kjente, men 
ikke noe dårligere 
Arild Bomark i 
markløft. Teknikken 
var jevnt over 
meget god, men en 
god del tips ble 
likevel snappet opp, 
kanskje mest blant 
de yngste. Siden vi 
var over 30stk delte 
vi opp i 6 grupper. 3 
av gruppene roterte 
på knebøy, benk og 
markstasjonene 

samtidig som de 3 
andre hørte på 
foredrag om 
kosthold av selveste 
Dietmar Wolf! 
 
Etter strengt 
foredrag om 
kosthold, forsvant 
det en god del pizza 
og brus på mystisk 
vis. Ingen vet hvor 
det ble av maten. 
 
Da klokka var 20.00 

troppet det 22 
styrkeløftere opp 
ved Metro Bowling! 
Nivået var kanskje 
ikke fullt så bra som 
på løftinga tidligere 
på dagen, men det 
skal nevnes at Tor 
Herman oppnådde 
212 poeng i første 
runde. Alastair 
McColl vakte også 
oppsikt da han 
entret lokalets 
danseautomat med 

 
 
Alistair på dansemaskinen 
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fengende rytme. 
 
Søndagen startet 
med foredrag av 
utsendte Åge Nilsen 
fra Antidoping 
Norge. Deltakerne 
følgte ivrig med på 
informasjon om 
problemet som 
styrkeløft-Norge 
heldigvis ikke har 
blitt berørt av så 
langt i 2004. 
Etter lunsj klokka 
12, stod 5-kamp på 
programmet. 
Grisevær til tross, 
resultatene var 
ingenting å 
skjemmes over. 
Fredrikstad SK’s 
Asef Mostafai 
oppnådde hele 879 
poeng og ble med 
det best foran David 
Vingen fra 
Kristiansand AK med 
804. 5-kampen ble 
kjørt parallelt med 
at hver gruppe 
manglet en øvelse 
fra lørdagens 
teknikktrening. 
Den gruppa med det 
høyeste poeng-
gjennomsnittet fra 
konkurransen ble 
belønnet med at 
klubbene den 
representerte blir 
tilsendt utstyret de 
trenger for 

arrangering av 5-
kampen. En 
utmerket premiering 
med tanke på den 
nye 5-kampserien 
som blir innført 
neste år. 
 
Helga ble avsluttet 
med en 
oppsummering av 
samlinga. Samtlige 
virket fornøyde med 
opplegget, som trygt 
kan sies å ha vært 
en suksess. Spesielt 
fremhevet ble 
muligheten til å bli 
kjent med ungdom 
fra resten av landet 
som er i samme 
situasjon som en 
selv. Personlig er jeg 
helt enig og kan 
med samlinga og 
årets U/JR-NM i Oslo 
friskt i minne trygt 
konkludere med at 

det spirer og gror i 
NSF om dagen! 
 
Både Lars Edvin og 
jeg ser med 
spenning frem til 
neste års arbeid 
med komitéen og 
nasjonal 
ungdomssamling vil 
ganske sikkert bli et 
fast årlig 
arrangement i tiden 
fremover. Takk for 
en veldig fin helg! 

 
 
Steffen og Tor Herman på bowlingbanen 
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Oslo SK arrangerte 
Junior NM 2004 på 
Norges Idrettshøyskole. 
Lørdag 20. november 
skulle alle jenter i 
ilden, samt junior 
gutter. I 
ungdomsklassen for 
jenter var det kun 
Kuresho Eda Adan som 
stilte til start. Hun 
gjorde imidlertid 
jobben sin og sikret seg 
en fortjent gullmedalje 
med 230 kilo 
sammenlagt i 67,5 kilos 
klassen, for øvrig med 
en kroppsvekt på bare 
60,2 kilo. 
 
I juniorklassen stilte 5 
jenter til start. 
Jenteprosjektet klarte 
derfor målet sitt om å 
doble antall deltagere 

på ungdom og junior 
NM fra fjorårets 3 
deltagere til 6 i år. 

 
Hildeborg Hugdal var 
ikke uventet 
storfavoritt blant 
damene, etter sin 
fantastiske VM innsats i 
september. Denne 
gangen ble det litt 
dårligere uttelling i 
knebøy og markløft, 
men ny norsk junior og 
senior rekord i 
benkpress med 145,5 
kilo. 470 poeng sikret 
en overlegen 
sammenlagtseier. 
 
I 60 kilos klassen viste 
Marion Gueug fin 
framgang, og sikret seg 
gullmedalje med 332,5 
kilo og stevnets nest 
beste poengsum. 

 
 
Kuresho Eda Adan 
 

 
 
Åse Helen Olsen 
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Også Hege Helseth 
viste god framgang i 
67,5 kilos klassen. 370 
kilo og gull i klassen og 
tredje beste 
poengsum. 
 
I 75 kilos klassen ble 
det kamp om 
gullmedaljen. Før 
markløft ledet Åse 
Helen Olsen med 15 
kilo og lavere 
kroppsvekt enn Katrine 
Hammerås. Åse helen 
ble stående med 130 
kilo i markløft og 
Katrine forlangte 147,5 
kilo for å sikre seg 
gullet i aller siste løft. 
Det holdt ikke helt og 
gullet havnet i Sande, 
mens det ble sølv til 
Katrine. 
 
I andre pulje løftet 
67,5 og 75 kilos 
løfterne.  
Både Oddbjørn Steen 
og Stein Ivar Elvelund 
hadde prikket inn 
toppformen og ga 
hverandre en hard 
kamp om gullet i 67,5 
kilos klassen. Stein Ivar 
satset friskt i siste 
mark for å skaffe seg 
et forsprang, men det 
ble for tungt og 
Oddbjørn hadde sikret 
seg gullet på 1 hekto 
lavere kroppsvekt. 
Bronse til Martin 
Magerøy. 

 
I 75 kilos klassen var 
Paul Rusten suveren i 
benkpress og sikret seg 
gull på det foran Vidar 
Andreassen. Daniel 
Nordseth sikret seg 
bronse, mens Sander 
Struijk dessverre ikke 
fikk tellende resultat i 
benkpress. 
 
Løfterne i 82,5 og 90 
kilos klassen skulle 
gjøre opp 
medaljekampen i den 
tredje puljen. Roald 
Undlien hadde gått ned 
til 82,5 kilos klassen. 
Det skulle vise seg å 
være fornuftig med 
tanke på medalje. 565 
kilo er bare 10 kilo bak 
sammenlagtpersen i 90 
kilos klassen og sikret 
gull foran Martin 

Nygård. Adnan Begic 
fyller ennå ikke 82,5 
kilos klassen og måtte 
ta til takke med 
bronse. 
 
Tom K. Jonas løftet 
sterkt i 90 kilos 
klassen, selv om et 
rekordløft på 310 kilo i 
markløft var utenfor 
rekkevidde. 690 kilo 
sikret gullet 30 kilo 
foran Lars Edvin 
Samnøy. Jøren S. 
Eikeland fikk bronse. 
 
Lørdagens siste pulje 
var klassene fra 100 og 
over. Andreas 
Hjelmtveit var 
storfavoritt, og 
innfridde publikums 
forventninger med 
norsk rekord både i 
knebøy med 340 kilo og 

 
 
Oddbjørn Steen 
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sammenlagt med 870 
kilo. Klar poengseier 
også med 531 poeng. 
Øyvind Svenkerud og 
Kato Marøy sikret seg 
hhv. Sølv og bronse 
med klar margin til 
resten av klassen. 
 
I 110 kilo klassen ble 
det et rent 
klubboppgjør mellom 
Eirik Jørgensen og 
Håkon Farstad. 
Sistnevnte tok gullet i 
klassen og andre plass 
på poeng totalt på 
stevnet med 767,5 kilo 
sammenlagt og 451 
poeng. Eirik fulgte tett 
på med 755 kilo. Et 
siste markløft på 312,5 
kilo for å sikre gull ble 
for mye denne gangen. 
445 poeng ga imidlertid 
stevnets tredje beste 
poengsum. 
 
Bjørn Larsen vant en 
klar gullmedalje i 125 
kilos klassen med 750 
kilo sammenlagt. 
Sølvet gikk til Per Ivar 
Langaunet. Alastair 
McColl sikret seg inn på 
en bronsemedalje, men 
viste sterke takter i 
benkpress hvor han 
satte ny norsk rekord 
med 235 kilo. 
 
Søndag var det 
ungdomsgutta sin tur 
til å gjøre opp kampen 
om medaljene. Det ble 

en flott oppfølging av 
lørdagens løfting med 
hele 5 nye norske 
rekorder og hard kamp 
om medaljene i flere 
klasser. 
 
Per Eivind Sandvik 
hadde ikke full 
uttelling i 
konkurransen, men 
sikret seg allikevel gull 
i klasse 67,5 kilo med 
klar margin foran 
Jørgen Trondsmed. 
Jørgen hadde en hard 
kamp med Christer 
Kvålseth om sølvet og 
sikret seg det først i 
siste markløft. 
 
I 75 kilos klassen var 
det Alexander Høivik 
som hadde den beste 
dagen. Det ble ny norsk 
rekord i både 

benkpress med 158 kilo 
og sammenlagt med 
515 kilo. Det holdt til 
gull i klassen, men ikke 
klarere enn at Eddy 
Authen kunne gått 
forbi med godkjent 
siste løft i markløft. 
Rasmus Møller måtte ta 
til takke med 
bronsemedalje, men 
fikk med seg ny norsk 
rekord i markløft på 
213 kilo. 
 
Også i 82,5 kilos 
klassen var det kamp 
om gullet fram til siste 
markløft. Da Andreas 
Wraa misset i sitt siste 
forsøk på 225 kilo ble 
han stående med 550 
kilo sammenlagt, 12,5 
kilo mindre enn Asef 
Mostafei som vant 
klassen. Asef fikk også 

 
 
Tom K. Jonas 
 



Junior-NM 
 Tekst og foto: Morten Novum 
 

 
Styrkeidrett 6, 2004 
 

23 

 

stevnets tredje beste 
poengsum sammenlagt. 
Bronse i klassen til 
Christian Munkhaugen. 
 
Morten Hope var 
eneste løfter i 90 kilos 
klassen. Det hindret 
ham ikke i å 
gjennomføre et solid 
stevne. Det ble ny 
norsk rekord benkpress 
med 171 kilo. 
Sammenlagt ble det 
605 kilo og med 388 
poeng ble han også 
nest best av 
ungdomsløfterne på 
poeng. 
 
Jørgen Hansen var helt 
suveren i 100 kilos 
klassen og vant klassen 
på 675 kilo, 115 kilo 
foran Martin Indrelid 

på sølvplass og ny 
norsk rekord. Jørgen 
løftet også norsk 

rekord i knebøy med 
262,5 kilo. Dette ga 
Jørgen 414 poeng og 
klar seier på poeng. 
Martin Sørmo var med i 
kampen om sølv, men 
måtte se seg slått i 
siste markløft. 
 
Tom Andre Hofsmo 
løftet greit inn til 
537,5 kilo og gull i 
klasse 110 kilo som 
eneste deltager i 
klassen. 
 
 

 
 
Andreas Hjelmtveit 

 
 
Bjørn Larsen 
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Undertegnede dro litt 
tidligere enn deltagerne 
for å utforske New York 
City noen dager før VM. 
Jeg var heldig med været 
og fikk erfare hvor stor 
Manhattan er når man 
liker å gå å se på byen. 
Det ble noen tusen meter 
gange hver dag, men på 
langt nær nok til å få 
med alt jeg ville. Etter 5 
dager leide jeg en bil og 
la ut på ferden mot Ohio. 
Jeg ble advart på forhånd 
om at det var lite å se på 
underveis, men tenkte at 
noe måtte det da være å 
se på, men det var det 
ikke.  
30 minutter etter avreise 
var det kun motorvei så 
langt øyet kunne se. Men 
veien var bra, så bra at 
fartsgrensen ble 
overskredet nok til at 
politiets radar slo ut! 
Heldigvis var 35 km over 
fartsgrensen ikke verre 
enn skriftlig advarsel og 
hoderysting da politiet 
hørte mitt ærend i Ohio. 
Reise fra Norge til USA 
for å se på benkpress?? 
Lett måpende og 
hoderystende lot han 
meg reise videre.  
 
I Cleveland møtte jeg 
Svein Olav, Trond og 
Kjell så nå var det bare 
Tone igjen, men hun 
skulle komme 2 dager 
senere. Vi bestemte oss 
for å ta en shoppingtur 
og mens vi ventet på 
drosjen traff vi en kar fra 
Dubai som skulle delta. 
Han reiste alene, så vi sa 

vi kunne hjelpe han med 
stevnet. Rashed Al Omari 
ble etter dette vår 5 
”utøver”. Han var med 
oss på alle turer og vi 
fikk god kontakt. Etter et 
stort antall humoristiske 
innfall fra Svein Olav, 
fikk han kallenavnet ”The 
Joker” av Rashed. Slikt 
humør gjør det lett å 
være på tur lenge 
sammen. 
I påvente av stevnet ble 
det både shopping, 
trening, bowling og litt 
byvandring, men det vi 
gjorde mest var nok å 
spise. På restaurantene 
var det ekte amerikanske 
porsjoner med mat og 
dessert som kunne mette 
3 og 4 stykker.  
 
Men endelig kom 
stevnestart. Tone var 
først ute av våre og 

formen var prikket inn. I 
75 kg klassen var det 
langt opp til de beste, så 
Tone kjempet mot seg 
selv. Dessverre fikk Tone 
3 underkjente løft pga 
”bumping” av stanga på 
brystet. Tone var litt lei 
seg i noen minutter men 
så kom hun tilbake med 
sitt gode humør.  
Svein Olav holdt vekta i 
kontroll og etter 
innveiing var det full 
tenning. 200 kg var gikk 
lett opp, men 210 kg var 
dessverre litt for tungt. 
8.plass i klasse 90 kg ble 
godt mottatt og Svein 
Olav var humørmessig på 
topp. 
Kjell var i god form og 
skulle kunne kjempe om 
en 4.plass i klasse 125 kg. 
Etter en lett åpning på 
255 kg gikk vi på 262,5 kg 
som også gikk lett opp. 

 
 
Det norske laget, fra venstre Trond Fjøren, Tone 
Glomstein, Kjell Furesund, Daniel Henie, Svein 
Olav Farstad, samtRashed Al Omari. 
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Da ingen av kunne true 
4.plassen så gikk Kjell på 
280 kg for å prøve på 
bronsen. Det ble nok litt i 
overkant denne gangen, 
men dette er nok en vekt 
som Kjell er god for 
innen kort tid. En flott 
4.plass ble imidlertid tatt 
godt imot. 
Trond har slitt med litt 
ryggsmerter og fikk ikke 
spendt seg fullt opp, men 
255 kg gikk greit opp. 260 
kg ble imidlertid noe 
tungt og Trond fikk vår 
andre 8.plass. 
Vår venn fra Dubai fikk 
250 kg i 100 kg klassen og 
ble nr.5 etter å ha byttet 
skjorte underveis i 
konkurransen.  

 
På banketten 
fikk vi god mat 
og 
underholdning 
av både 
indianere, 
danseglade 
Japanere og en 
spretten Russer. 
Personlig hadde 
jeg en flott tur 
og ser fram til 
VM i Stockholm 
neste år. 
 

 
 
Deler av det norske laget utenfor King’s Gym. 
 

 
 
Litt ekte amerikansk juleshopping ble det også tid til 



 

 
  
 

 
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.    1100 kr 
• Styrkeløft belte: Som over inneste maksimal tykkelse og nordisk hurtigspenne.   1100 kr 
• Markløft sko, dragreimer, knebind oppsurrer , magnesium 

 
Pallini styrkeløft utstyr: IPF offisielt om Pallini: ” It is all of an extremely high standard” 

• Stang med laser          7500 kr  
• 182,5 sett         16000 kr 
• Kombi konkurranse stativ        18000 kr 

Safe USA  
SST Pro  Markedets ledene styrkeløft sko, ikke vektløftersko. Høy versjon.   1650 kr 
Contender. Lavere versjon        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 
 
 
 

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 
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Test av Metal knebind 
I 2003 mottok forfatteren et 
par nye Metal knebind til 
test. Grunnet utfallet av 
testen foreligger artikkelen 
først nå i 2005.  
 
Jeg hadde store 
forventninger til disse 
knebindene. I følge ryktene 
på Internett skulle de være 
nesten like bra som de 
gamle hvite og gule 
Marathon knebindene, 
og kanskje til og med 
overgå Red Devil 
knebindene! 
 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Her er de sagnomsuste knebindene. De hadde 
enda ikke noe offisielt navn, men på pakken stod 
det «Metal Helvetti Perkele», og jeg vil anta at 
dette var et midlertidig kodenavn for knebindene 

Den praktiske testen 
Den beste måten å teste knebind på er selvsagt å bruke de i 
praksis. Testen ble utført hjemme på kjøkkenet. Her er de 
nye knebindene surret på, og jeg gjør meg klar til å bøye 
knærne og la kroppen gå ned, inntil overflaten av benene 
ved hofteleddet  er lavere en toppen av knærne 

 

1 
Jeg bøyer meg ned. 
Knebindene kjennes 
fine ut så langt. 

 

2 
Jeg har nå bøyd knærne 
og latt kroppen gå ned, 
inntil overflaten av 
benene ved hofteleddet 
er lavere en toppen av 
knærne. Dette ser bra 
ut. Veldig bra trykk av 
knebindene, og ikke 
antydning til 
metallsmak i munnen 
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3 
Men hva er dette? Etter at jeg har 
latt kroppen gå ned, inntil overflaten 
av benene ved hofteleddet  er lavere 
en toppen av knærne, så begynner  
knebindene å skli opp samtidig både 
på venstre og høyre kne  
 

4 
Knebindene sklir opp, roterer rundt 
kneet ... 
 
 
 
 
 
 

 

5 
... og slynges oppover med full kraft, 
omtrent som en Metal variant av 
pisken til Indiana Jones. 
 
 

6 
Piskesnert effekten gjør at knebindet 
slynger seg rundt halsen, akkurat som 
en Marathon kvelerslange ville ha 
gjort det. 
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7 
Knebindet blir sittende fast både 
rundt kneet og halsen. Samtidig går 
også knebindet på høyre kne opp og 
slynger seg rundt halsen 
 

8 
Dette er en uvant situasjon, men det 
er jo bare å rette seg opp og få av seg 
knebindene.  
 
 
 

9 
Nei det går ikke nei. Det er umulig å 
komme opp fordi knebindene 
strammer mer og mer rundt halsen jo 
lenger man går opp.  
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10 
Dette ser ikke lovende ut for 
testresultatet. 

1
11 

Kanskje det hjelper å tippe sidelengs. 
Nei, det går ikke 
 
 
 
 
 

 

12 
Kanskje tippe stangen over hodet? 

 

13 
Dette går ikke, fordi nå har stangen 
hektet seg fast i nakkegropa og i 
knebindet på høyre kne.  
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14 
Eneste utvei er å kaste seg bakover. 

15 
Men knebindene er fremdeles 
livsfarlige. De er i fullt spenn og 
kveler meg. Ikke klarer jeg å trekke 
knærne mot brystet for å slakke 
bindene heller, siden jeg er 
styrkeløfter.  

 

16 
Nå er hundre og ett ute. Kanskje det 
er mulig å tippe over til siden.  

 

17 
Nei det går ikke. Jeg må få stanga 
over hodet igjen, slik at jeg kan rulle 
den nedover magen slik man gjør hvis 
man misser i benkpress. 
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18 
Det går på et vis. 

 

19 
Nei dette var kanskje ikke lurt. Det 
går jo ikke an å rulle stanga ned når 
knebindene er i veien. Det skulle jeg 
ha tenkt på før. 

 
 
 

 

20 
I det jeg var i ferd med å gi opp og 
trodde jeg skulle bli 
styrkeløftverdenens først 
knebindoffer, så forstod min 9 årige 
datters kanin at det var fare på 
ferde.  

 

21 
Kaninen kom seg ikke ut av buret, og 
ropte derfor på hamsteren om hjelp. 
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22 
Hamsteren forstod alvoret, og klarte 
å klemme seg ut gjennom sprinklene, 
løp bort til meg og tygget over 
knebindene. Det var kanskje ikke så 
dumt å si ja til hamster allikevel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Konklusjon 
Jeg vil anbefale Metal  knebind hvis man ikke har andre alternativ.  
 


