KAPPI

Din kraftsport leverandør med kjente merkevarer fra:

www.kappi.no eller www.mamut.com/kappi

Redaktøren har ordet
Innhold
Dame-VM
Herre-EM
Nye talenter
Benkpress-NM
Nordisk benkpress
Diddls hjørne

4
9
13
17
20
21

Tips og artikler
Da er de fleste av oss
forhåpentligvis godt i
gang med å avvikle
årets sommerferie.
For våre beste løftere
har det vært en travel
vår med EM for herrer
og VM for damer. Du
finner omtale av begge
stevnene i denne
utgaven av
StyrkeIdrett.
Vårens massemønstring
var benkpress-NM i
Fræna Benkpresserne
har også vært på
nordisk mesterskap.
Omtale av begge
stevner i dette
nummeret.
Videre har Bente
Arntsen har intervjuet
to av de nye styrkeløfttalentene som har
dukket opp.
Diddls hjørne avslutter
det hele med en
betraktning rundt IPFs
utstyrsreglement.
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Skal du på et stevne,
eller et arrangement
som kan være av
interesse for
StyrkeIdretts lesere så
send en e-post til
novum@online.no.
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Dame VM – flott innsats av våre løftere
Tekst og foto: Tore Kristiansen

Finland, nærmere
bestemt Ylitornio,
var stevnested for
verdensmesterskapet i styrkeløft
for kvinner i år.
Løfterne våre, Inger
Blikra, Bente
Arntsen og Heidi
Hille Arnesen,
representerte
nasjonen og Norges
Styrkeløftforbund
på en fortreffelig
måte.
Vi hadde en lang vei
foran oss da vi møttes
på Gardermoen torsdag
26. mai. På
morgenflyet fra
Stavanger kom
presidenten Tone
Ingebretsen sammen
med 2 representanter
fra Stavanger
Kommune, Harald
Figved og Tormod
Hatteland, og
organisasjonskomiteens
leder for VM 2006,
Morten Haugseng.
Dette mesterskapet
hadde nemlig blitt
valgt ut som en
studietur for
organisasjonskomiteen.
Foruten disse sto
Dietmar Wolf, Bente
Arntsen, Heidi H. og
Marius Arnesen og
undertegnede, klare til
å ta fatt på reisen.
Inger Blikra hadde selv
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ordnet med transport.
Reiseruten var fly fra
Gardermoen til
Stockholm for så å
bytte fly til Luleå. Fra
Luleå så var det leiebil
til Finland og Ylitornio,
en ca. 18 mils biltur
(dersom vi hadde kjørt
riktig…).
Ylitornio var på ingen
måte verdens navle (5
000 innbyggere), og de
ekstremt
shoppingglade (les:
Inger og Marius) kunne
skuffende konstantere
at her fikk de ikke
brukt mange penger.
Arrangøren hadde
imidlertid gjort det de
kunne for å få i stand
et godt mesterskap, og
det ble sagt at hele
130 av byens
innbyggere hadde
meldt seg til frivillig
tjeneste.

Mesterskapet begynte
på fredagen, men ikke
for våre løftere. De
skulle alle løfte på
lørdagen. Løfterne tok
det således med ro for
å lade batteriene, men
var såpass hissig på
shoppingen at de tok
en tur til Happaranda –
dog uten særlig
resultat.
Organisasjonskomiteen
benyttet fredagen til å
ta mesterskapet
nærmere i øyesyn. Vi
hadde avtalt med
arrangøren slik at vi
kunne gå og se på
deres løsninger til f.
eks. oppvarmingsrom,
dopingkontroller,
akkreditering osv.
Ellers var arrangøren
strenge vedrørende
hvem som fikk gå hvor,
noe som er helt
korrekt.
”Studiet” var lærerikt

Fra åpningsseremonien
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Dame VM – flott innsats av våre løftere
Tekst og foto: Tore Kristiansen
for oss alle, og det var
en særdeles engasjert
gjeng som evaluerte og
kom med synspunkter
etter runden.
Presidenten hadde en
hektisk dag som
dommer og skulle
egentlig kun dømme
denne dagen, men på
bakgrunn av hennes
gode innsats ble hun
også tatt ut til å
dømme søndag.
Fredag kveld var vi alle
spente på hva
morgendagen ville gi.
Mest spent var nok
jentene selv, men
jentene hadde kuren
for hva som var den
perfekte oppladning –
karaoke! Hotellet
hadde karaoke hver
fredag og det var
nettopp her ”The Pink
Powersingers” ble født.
Anført av Heidi med
Inger og Bente som
backing vocals, satte
de hele stedet på
hodet med en
forrykende versjon av
Bon Jovis; Living on a
prayer. Ja, det var
faktisk så flott at
stedets musikalske
stjerne (før jentenes
ankomst), satte seg
nærmest scenen og
digget heftig! Jentene
ga seg dog etter denne
ene sangen – de hadde
da viktigere ting for
seg i morgen!
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The Pink Powersingers!
Bente Arntsen stilte i
67,5 kg klassen og var
derfor først ut av våre
løftere. Bente som ikke
har hatt full uttelling
på internasjonale
mesterskap de siste
gangene, virket rolig
og konsentrert. Hun
begynte på 160 kg i

knebøy for deretter å
øke til 165 kg. Også
dette gikk bra, men
170 kg ble for grunn.
Likevel en god åpning,
og 7. plass etter første
øvelse. 18-årige
Skrypka fra Ukraina
vant knebøy med hele
232,5 kg som også var

Bente Arntsen – bronse i benkpress.
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Dame VM – flott innsats av våre løftere
Tekst og foto: Tore Kristiansen
ny verdensrekord for
juniorer.
Så var det klart for
Bentes beste øvelse,
benkpress. Vi hadde på
forhånd et håp om
bronse, og det var
tidlig klart at hun også
hadde tenkt på den.
Bente ba om 120 kg og
deretter 125 kg – begge
godkjent. Hennes
argeste konkurrent,
Barybina fra Russland
hadde åpnet med 125
kg, men fått 130 kg
underkjent i sitt andre
forsøk. Bente ba om
127,5 kg i tredje
forsøk, og ville med
godkjent løft gå foran
russeren. Vekta ble
løftet og dommerne
var fornøyd med løftet.
Full jubel i den norske
delegasjonen. Nå
gjenstod Barybinas
siste løft. Hun hadde
slitt skikkelig med
vekta på forrige forsøk,
og siste forsøk var intet
bedre. Bente Arntsen
hadde vunnet
bronsemedalje i
benkpress, satt ny
norsk rekord og nordisk
rekord! Skrypka vant
også denne øvelsen
med 142,5 kg som
beste resultat, også
det ny verdensrekord
for juniorer. Bente var
nå på 6. plass
sammenlagt.
Kunne Bente holde
fokus etter denne
utladningen? Det kunne
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Bente Arntsen
hun så absolutt. Hun
gjorde serien 165-170172,5, der alle løftene
ble godkjent. 8. plass i
markløft og 6. plass
totalt med 465 kg.
Meget godt løftet! Vår

norgesvenn Priscilla
Ribic vant
markløftkonkurransen
med 237,5 kg. Hun
gjorde samme total
som vinneren Skrypka,
595 kg, men var for

Heidi Hille Arnesen
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Dame VM – flott innsats av våre løftere
Tekst og foto: Tore Kristiansen
dagen tyngre.
Vi hadde 2 løftere i 75
kg klassen. Inger som
er en nestor i
internasjonal
sammenheng og Heidi
som debuterte i slike
omgivelser. Heidi, som
er en real friskus på
plattingen, gjorde 3
godkjente knebøy
(192,5-200-205), noe
som også er ny
personlig beste og det
viste seg godt nok til 5.
plass i knebøy. Inger
gjorde også 3
godkjente løft (210220-227,5) der
sistnevnte var ny
verdensrekord for
veteraner. Hun ble nr.
4 i knebøy. Jentene
hadde fått en god
start! Kudinova fra
Russland var best i
knebøy med sine 250
kg.
Så var det dags for
benkpress. Heidi fikk
godkjent både 105 og
107,5 kg, men på 110
kg så spratt rompa opp
og det ble korrekt
underkjent. Ergerlig,
for denne hadde Heidi
hatt en fin mulighet
på. 107,5 kg holdt til 6.
plass i benkpress og
hun hadde samme plass
sammenlagt etter at 2
øvelser var unnagjort.
Inger løftet igjen 3
godkjente løft (120127,5-132,5) der
sistnevnte var ny
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Inger Blikra. Ny verdensrekord for veteraner i
knebøy
norgesrekord. Dette
holdt til en 4. plass i
benkpress.
Status før markløft;
Inger lå på delt 3. plass
med Humynska, men
hun hadde sin beste
øvelse igjen. Mer
interessant var det å se
på innehaveren av 2.
plassen,

Starodubtseva. Hun
hadde i utgangspunktet
sin dårligste øvelse
igjen, men hadde 12,5
kg forsprang samt at
hun var lettere enn
Inger. Vi øynet
imidlertid
bronsemedaljer – både
i markløft og
sammenlagt! Det var

Inger Blikra
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tidlig klart at
Humynska var for sterk
for Inger og ble
sølvvinner etter
Kudinova, men hva
med Starodubtseva?
Sistnevnte fikk
godkjent åpningsløftet
på 190 kg. Inger løftet
hele tiden mot henne
og løftet 205 kg i første
forsøk. Inger hadde
overtaket! Ukraineren
ba deretter om 205 kg
og fikk det godkjent.
Inger løftet så 217,5 kg
og etter 2 løft så hadde
de derfor likt resultat,
men Inger var altså
tyngre. Dette var
utrolig nervepirrende!
Rekkefølgen var nå at
Starodubtseva skulle
løfte 210 kg, og
deretter Inger.
Ukraineren fikk ikke
godkjent løftet sitt og
det betydde at Inger
kunne be om en 2,5 kg
økning – 220 kg.
Bronsemedaljen i
markløft var allerede
sikret, men her var det
sammenlagtresultatet
som telte. Inger dro
det opp til ellevill
jubel i den norske
leiren. Hele 580 kg
sammenlagt,
bronsemedaljer og ny
verdensrekord for
veteraner, nordisk og
norsk rekord
sammenlagt! Jeg har
tidligere sagt til Inger
at hun er det seigeste
kvinnfolk jeg vet om,
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og da mener jeg det i
alle mulige positive
fortegn! Makan til
idrettsmenneske!
Heidi løftet 3
godkjente løft (185190-195) og ble nr. 6
sammenlagt med sine
507,5 kg som for øvrig
er ny pers. En meget
oppløftende debut av
Heidi!
Dette skulle
selvfølgelig feires, og
historien skulle vise at
den norske
delegasjonen hadde en
meget trivelig kveld
foran seg.

kort presentasjon av
VM 2006 under
banketten. Samtidig
fikk hver nasjon og de
prominente herrer i IPF
en informasjonspakke
om Stavanger. Flere av
løfterne ga uttrykk for
at de så frem til å løfte
i Norge neste år.
Til slutt vil jeg takke
delegasjonen for en
svært minnerik tur til
Ylitornio og VM i
styrkeløft.
Neste år er det VI som
arrangerer VM!

Søndag var siste dag av
mesterskapet og vi
hadde blitt innvilget en

Det norske laget, fra venstre Tone Ingebretsen,
Heidi Hille Arnesen, Dietmar Wolf, Bente Arntsen
og Inger Blikra.
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Herre EM
Tekst og foto: Tone Ingebretsen
Etter å ha feiret både
familiens konfirmant
på Gol og 17.mai
hjemme i Sandnes, bar
det hjem for å pakke i
kofferten. 18.mai,
populært kalt dagen
derpå, var avreisedato
for oss som skulle delta
på EPF-kongressen, noe
som var tilfelle for
Arnulf Wahlstrøm,
Dietmar Wolf og
undertegnede. For oss
var det dagen før
dagen. EM 2005 i
Hamm, Luxembourg,
var nærmere i tid enn
noen gang, og som
vanlig møttes vi i
avgangshallen på
Gardermoen Lufthavn.
For en gangs skyld
ankom vi stevnestedet
i god tid før
kongressen. Hotellet lå
i gangavstand fra
flyplassen, mens det
var noen kilometer
mellom hotell og
stevnearena. Etter å ha
sjekket inn på hotellet
og registrert de norske
deltakerne, ble vi
transportert til
arenaen. Her fikk vi en
omvisning i lokalene,
som for øvrig var
ryddig og oversiktelig
tilrettelagt.
Luxembourg er et lite,
velbestått land med
ca. 440 000
innbyggere. Det
nasjonale forbundet i
Luxembourg har få
medlemmer (jeg hørte
StyrkeIdrett nr 2 2005

Aleksander Kirketeig.
at det var 27
medlemmer totalt)
hvorav to av disse var
deltakere under årets
Europamesterskap.
Resten av forbundet
var tildelt roller som
funksjonærer,
skivepåsettere eller de
inngikk i ”Marions
cooking crew” som
sørget for maten under
mesterskapet.
Kongressen ble avholdt
på hotellet. Det var
ingen tunge saker som
skulle opp under årets
kongress, ei heller
ordinært valg.
Teknisk møte forløp
som normalt, med
unntak av at Ukraina
meddelte mannefall da
de ikke hadde fått
visum tidsnok til å
forlate sitt hjemland.

Torsdag startet
løftingen. De letteste
guttene startet
allerede kl 0900 med
innveiing, og man
veide inn klasse 52 kg,
56 kg og 60 kg
samtidig. Det er ikke
mange herreløftere på
slik lett kroppsvekt, og
det er jo et tankekors
at tre vektklasser i EM
teller totalt 9 løftere.
Kvaliteten på løfterne
er høy, og Fedosienko
slutter aldri å
imponere. Med serien
260-150-250 og
sammenlagt 660 kg i 52
kg.-klassen må man
bare stille seg i rekken
av gratulanter.
Fedosienko ble for
øvrig beste løfter
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Herre EM
Tekst og foto: Tone Ingebretsen
totalt i
Europamesterskapet.
De tre letteste
vektklassene ble
vunnet av russere, og
det er ikke til å legge
skjul på at det ved
flere anledninger
opplevdes som om vi
var på et russisk
mesterskap.
I 67,5 kg.-klassen vant
imidlertid polakken
Jaroslaw Olech, om
ikke i storslag så i alle
fall med god margin til
neste løfter. Svenske
Amit Selberg sikret seg
en gullmedalje i
benkpress i denne
klassen med 195 kg.,
noe som nok var en
liten oppmuntring til
en ellers litt
misfornøyd Amit.
Norges herrelandslag,
med unntak av Tollef
Taksdal, ankom
Luxembourg torsdag
kveld. Hotellets
usentrale beliggenhet
bidrog til at det ble
lange middager i
hotellets restaurant.
Faktisk ble vi sittende
så lenge at flere av oss
var sultne igjen før vi
hadde forlatt bordet.
Fredag formiddag
hadde verken Arnulf
eller undertegnede
noen oppgaver, vi
benyttet anledningen
til å ta en tur til
Luxembourg City. En
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Tor Hermann Omland
koselig by, med
restauranter, hoteller
og banker som de mest
dominerende
næringsvirksomhetene
i byens sentrum. En
toetasjes buss tok oss
med på sightseeing, en
times busstur som var
innom gamlebyen,
videre til store
næringsområder og til
utbyggingsområder for
så å returnere til
byterminalen.
Jernmalm sør i landet
bidrog tidligere år til
utvikling av jern- og
stålindustri. I dag er
det for det meste
næringsmiddelindustri
og produksjon av
kjemikalier samt noe
landbruk som er
hovednæringene i

landet. Luxembourg er
ellers kjent som en av
grunnleggerne for
NATO, de har vært
forkjempere for
europeisk samarbeid og
de har et
konstitusjonelt monarki
med storhertug som
statsoverhode, og med
statsminister som leder
for et statsråd.
Luxembourg ble i disse
dager titulert som det
rikeste landet i Europa,
og arbeidsledigheten er
lav.
En fin tur i en koselig
by.
Vel tilbake til
stevnearenaen og
Alexander Kirketeig var
vår mann i 90 kg.klassen. Han skulle på
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Herre EM
Tekst og foto: Tone Ingebretsen
innveiing kl. 13, og vi
var i gang.
Alexander har trent
forsiktig, men
målrettet etter skaden
han pådro seg under
fjorårets VM.
Ikke helt fornøyd med
egen innsats i
mesterskapet,
muligens noe reservert
underveis i
konkurransen, og
Alexander ble stående
med 310-200-270 og 7.
Plass.
Fredag kveld var også
Tollef på plass, og
laget var komplett. Det
ble tidlig kveld for våre
løftere, Tor Herman
Omland skulle på dette
EM konkurrere i 100
kg.-klassen, og
innveiing startet lørdag
morgen kl. 0900.
Stevnearenaen lå i
umiddelbar nærhet av
Hamm FCs
hjemmebane (fotball),
noe som fikk oss til å
fabulere litt over
fotballspillernes
tilværelse mens vi
ventet på at Tor
Herman skulle inn på
innveiingen. ”Tenk at
du kan spille en
elendig kamp og
allikevel vinne. Så
enkelt”. Etter litt frem
og tilbake konkluderte
en allikevel med at det
måtte være utrolig surt
å tape en kamp der du
selv hadde spilt som en
StyrkeIdrett nr 2 2005

Tollef Taksdal
helt. ”Nei, da er det
bedre å være
styrkeløfter der
resultatet avhenger av
egen innstas…”
Oppvarmingen gikk
veldig greit for Tor
Herman. Bommen på
første forsøk i knebøy
var et like stort sjokk
for oss som for ham
selv – at han slet opp
325 kg. i andre forsøk
er ingen overdrivelse.
Viljestyrke kalles det.
Nå gikk resten av
konkurransen veldig
bra, og med 230 kg i
benkpress og 307,5 kg.
i markløft ble det en
solid pers i 100 kg.klassen og en flott 4.
plass.
Tollef hadde i
mellomtiden veid inn
og var klar til innsats.

Tollef har flott
knebøyteknikk og
presterte som
forventet. I benkpress
sa han imidlertid tidlig
i fra om at noe ikke
stemte, og det viste
vel resultatet etter
hvert også. Det er
lenge siden Tollef har
blitt stående med 240
kg som sluttresultat i
benkpress. Lite å gjøre
med det, konkurransen
forsatte, og Tollef slo
til med personlig
rekord på 315 kg, i
markløft, samtidig som
han ivaretok sitt
renommé som
”svenskdødaren” i sin
klasse. Serien 335-240315 og 890 sammenlagt
holdt til 10. plass i 110
kg.-klassen dette EM.
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Herre EM
Tekst og foto: Tone Ingebretsen
Etter endt konkurranse
denne dag ble det
inntatt middag på
stedets lokale Pizzeria.
Digre porsjoner til en
billig penge er alltid
kjærkomment på
restauranter der
styrkeløftere skal innta
et måltid. Hyggelig
vertskap på
restauranten og en
rekke andre
styrkeløftere på
samme restaurant
bidrog også til en fin
avslutning på denne
dagen.

klassen var på nesten
147 kg.
Clive Henry fra
Storbritannia løftet
stevnets tyngste løft
med 425 kg i knebøy i
125 kg. Sammenlagt
ble det 1022,5 og gull.
Asbjørn løftet serien
350-240-320. 910 kg
sammenlagt holdt til
en flott 4. plass i
klassen.
Det har blitt diskutert
om Frode ville klare å

bryte 1000 kilos
grensen på EM. Med
350 i knebøy og 240 kg
i benkpress ville det bli
en umulig oppgave på
EM. Frode løftet 355 kg
i markløft som sikret
han en bronsemedalje i
øvelsen og en 8. plass
sammenlagt. Klassen
ble vunnet av Vladimir
Bondarenko med hele
1102,5 kg.
Det norske laget
havnet på en 9. plass
med 22 poeng av de 20
startende nasjonene.

Asbjørn Randen

125 kg.-klassen og 125+
hadde felles innveiing.
Asbjørn Randen veide
inn med klar margin i
125 kg klassen, mens
Frode Rui var lettest i
+125 kg med sine 126
kilo. Snittvekten i
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Frode Rui

12

Nye Talenter – Marion Gueug
Tekst: Bente Arntsen

Marion deltok på
sitt første stevne i
2004, og i år ble
hun beste norske
juniordame på
Junior Nordisk. I
den forbindelse har
vi stilt Marion noen
spørsmål.
Fortell litt om deg selv:
Jeg bor på Frogner i
Sørum, er 19 år og
jobber som assistent på
Frogner SFO. Jeg
trener på Trimlåven på
Frogner. Foruten
trening, er jeg sammen
med familien og
hunden vår på fritida.
Er også veldig glad i
musikk og film. Pleier
mye tid med venner og
kjente i helgene!
Hvor høy er du, hva
veier du og hvor lenge
har du trent?
Jeg er 167cm høy og
veier 57-59kg. Har
trent styrkeløft i snart
to år, begynte i 2003.
Har trent håndball før.
Når deltok du på ditt
første styrkeløftstevne,
og hva løftet du?
Mitt første stevne var
et KM i mai 2004, hvor
jeg løftet serien 115 55 - 135 = 305.
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Hvem og hva fikk deg
til å starte med
styrkeløft?
Ble bitt av basillen da
jeg var med samboeren
min på trening. Han
ble da min personlige
trener (A-B trenerkurs
hos NSF), og er selv
styrkeløfter. Merket
fort at jeg hadde
potensial til å fortsette
med styrkeløft.
Hva er din neste
konkurranse, og hva er
dine mål til dette?
Jeg har lyst til å delta i
Benk NM i juni og U/JrNM i november 2005.
Satser på målene
140/145kg knebøy,
67.5/70kg benkpress og
150/155kg markløft.
Hva er dine personlige
rekorder, og hva er
dine meritter?
Mine personlige
rekorder er 135kg
knebøy (150kg på
trening), 62,5kg benk
(70kg på trening) og
147.5kg mark (152,5kg
på trening.) 345kg
sammenlagt. Mine
meritter: sølv Lag-NM
2004, gull Benk-NM
2004, gull U/Jr-NM
2004, sølv U/Jr-Nordisk
2005.
Hvordan kan en
treningsuke se ut for
deg?
Mandag: Tung bøy:
(rygghev + oppvarming)

Marion Gueug. Foto: IL
Kraftsport
8x60kg, 4x80kg, 3x3
90kg (uten utstyr.)
Smal benk:
(oppvarming) 3x40kg,
3x3 45kg.
Hjelpeøvelser:
Beinpress:
(oppvarming) avslutter
med 3x6 140-160kg.
Cable Cross: 3x8 20kg.
Omvendt Push
Down/Triceps: 3x8
20kg. Biceps Curl: 3x8
25kg. Mage.
Onsdag: Tung Markløft:
(oppvarming) 8x60kg,
8x80kg, 5x100kg,
5x115kg, 2x125kg, 3x3
135kg (uten utstyr.)
Markløft fra topp og
ned til under knærne:
tre'ere til det stopper.
Benkpress med stopp,
mediumgrep:
(oppvarming) 4x40kg,
4x42,5kg, 2x3 45kg.
Hjelpeøvelser:
Nedtrekk: 3x6 50kg.
Cable Cross: 3x8 15kg.
13

Nye Talenter – Marion Gueug
Tekst: Bente Arntsen
Omvendt Push
Down/Triceps: 3x8
15kg. Biceps Curl: 3x8
20kg. Mage.
Fredag: Tung
benkpress med stopp,
normalt grep:
(oppvarming) 8x40kg,
5x42,5kg, 4x45kg, 2x3
50kg (uten utstyr.)
Knebøy nakke:
(oppvarming) 3x8 50kg.
Hjelpeøvelser: Cable
Cross: 3x8 25/30kg.
Omvendt Push
Down/Triceps: 3x8
20kg. Biceps Curl: 3x8
40kg. Mage.
Hva er dine
favorittøvelser og
hvorfor?
Markløft er
favorittøvelsen. Det er
den øvelsen hvor jeg
drar mest kilo uten
utstyr, da jeg får lite
hjelp av det. Ikke så
mye slit med å sette på
utstyr heller.
Har du noen forbilder?
Ja! Heidi Hille Arnesen,
fordi hun er en meget
god styrkeløfter som
alltid backer meg opp,
og som alltid er blid og
hyggelig.
Hvordan synes du det
er å være jente og
styrkeløfter, og får du
noen kommentarer på
at du er styrkeløfter?
Jeg synes det er
kjempe gøy. Får bare
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positive kommentarer
fra andre som
driver/ikke driver med
styrkeløft. Oppfordrer
alle jenter til å
begynne med denne
idretten.
Du deltok nettopp på
Nordisk mesterskap for
junior, hvor du fikk en
sølvmedalje. Kan du
fortelle litt fra stevnet?
Hva synes du om at
premieringen for
dameløfterne avgjøres
på poeng, og ikke
klassevis?
Følte jeg ikke fikk til
alt jeg hadde inne
grunnet litt mye rot,
men det ble et greit
gjennomført stevne for
min del. Er selvfølgelig
strålende fornøyd med
sølv! Synes det var
urettferdig at jentene
skulle premieres etter
poeng. Spesielt ille var
det at ungdomsklassen
måtte konkurrere mot
juniorene. Synes Sande
gjorde et bra
gjennomført stevne.

Har du en historie fra
trening/konkurranse?
Det var en kjepphøy,
stor mann som skulle
"knuse" meg i knebøy.
Han endte med å ikke
klare 100kg godkjent
engang. Da var det
mange som forsto at
det å være styrkeløfter
er tøft ;-) Han ble
mobbet av kameratene
sine hele den kvelden
:-) Ps. (Det skal sies at
han går for å være
sterk blant vennene
sine, så det gjorde det
bare mer morsomt!)
Vi takker for
intervjuet, og ønsker
Marion lykke til videre
med satsningen!

Hva er ditt beste
treningstips til
nybegynnere?
Sørg for å gjøre
treningen til noe gøy.
Du skal glede deg til
neste trening! Vær
nøye med hvile når du
føler kroppen trenger
det.
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Nye Talenter – Asef Mostafaei
Tekst: Bente Arntsen
Fortell litt om deg selv?
Jeg heter Asef
Mostafaei, er 17 år og
bor i Fredrikstad. Går
på grunnkurs elektro
ved Glemmen VGS. Jeg
trener på Fredrikstad
Styrkeløftklubb og
Lenja AK. Og bruker
mesteparten av
fritiden min på trening
og liker motorsport
(Nissan 200sx).
Hvor høy er du, hva
veier du og hvor lenge
har du trent?
Jeg er 175 høy og veier
til vanlig 82 kg. Jeg
begynte å trene for ca.
2 år og 5 måneder
siden.
Når deltok du på ditt
første styrkeløftstevne,
og hva løftet du?
Det var i august i 2004.
Da ble jeg med på NM i
Benkpress og løftet 150
kg (Gull).
Hvem og hva fikk deg
til å starte med
styrkeløft?
Det var NM i benkpress
i Fredrikstad i 2003.
Jeg fikk høre om det og
var å så på. Det virket
interessant og Lenja
Rune (trenern min) tok
en prat med meg om
styrkeløft og det var da
jeg begynte å trene
styrkeløft.
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Asef Mostafaei. Foto: Privat

Hva er din neste
konkurranse, og hva er
dine mål til dette?
Min neste konkurranse
blir vel NM i benkpress
i Fræna. Målet mitt da
er å pynte på rekorden
min som jeg har i 82.5
kg klassen. Jeg skal ha
som mål å ta 180 kg:)
Nå begynner Lenja
Tormod å lure, tenker
jeg ;)
Hva er dine personlige
rekorder (både
vektløfting og
styrkeløft), og hva er
dine meritter?
Mine personlige
rekorder i Styrkeløft er
som følger: Knebøy
225, benkpress 170,
markløft 217,5. og i
Vektløfting: Rykk 92,5,
støt 117,5.

Jeg er Norgesmester i
benkpress,
Norgesmester i
styrkeløft og Nordisk
mester i styrkeløft. Jeg
har også tatt 6 norske
rekorder i styrkeløft.
(3 norske rekorder i
benkpress og 3 norske
rekorder i sammenlagt)
og i vektløfting har jeg
sølv i ungdom klassen
og i junior klassen
bronse.
Hva er dine mål og
ambisjoner? Har du
tenkt å fortsette å
satse på både
styrkeløft og
vektløfting framover?
Mitt mål er å bli
verdensmester i
styrkeløft i 2006. Da er
det VM i Øst-Europa og
der SKAL jeg delta og
bli verdensmester! Jeg
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Nye Talenter – Asef Mostafaei
Tekst: Bente Arntsen
skal trene hardt og
komme dit og bli
verdensmester i 82.5
kg klassen ungdom.
Fram over blir det mye
styrkeløft, men skal
også trene vektløfting i
tillegg som en hjelpe
øvelse ;) Har ikke
planlagt å bli med på
mange vektløfter
stevner fremover, men
hvis Lenja Geir ikke
lurer meg trill rundt og
overtaler meg til å bli
med ;)
Du konkurrerer både i
vektløfting og
styrkeløft. Hvordan
kombinerer du disse to
idrettene, og synes du
det er vanskelig?
Når jeg kommer på
treninga så er det
styrkeløft som står på
planen først og blir det
tid til overs så trener
jeg vektløfting sammen
med Lenja gutta. Det
er både styrkeløft og
vektløfting i samme
lokale og da er det ikke
vanskelig å kombinere
disse to idrettene, når
det er en del gode folk
som trener både
styrkeløft og
vektløfting der i
lokalet. Det er veldig
bra å bruke musklene
til noe annet enn bare
Styrkeløft synes jeg, og
her er det bare å
trene!

StyrkeIdrett nr 2 2005

Hvordan kan en
treningsuke se ut for
deg?
Jeg trener 3 dager i
uken. En vanlig
treningsuke for meg
kan se slik ut:
-Mandag: trener jeg
tung benkpress og tung
knebøy og litt
vektløfting og diverse
muskler.
-Onsdag: trener jeg
mellom tung benkpress
og mellom tung knebøy
og lett markløft.
-Fredag: trener jeg
tung Benkpress og tung
markløft og litt
vektløfting.
Hva er dine
favorittøvelser og
hvorfor?
Favoritt øvelsen min er
Benkpress. Fordi jeg
har trent mye
benkpress og trener
fortsatt mye. Jeg føler
at jeg får det til og
føler meg sterkest der.
Men jeg må også si at
jeg liker knebøy også.
Dette er en øvelse som
går på hele kroppen.
Her må man være sterk
i beina, ryggen, magen
osv... og det liker jeg.
Har du noen forbilder?
Egentlig så har jeg lite
peiling på de gode
utøverne i Styrkeløft.
Men jeg må si at Frode
Rui er kongen. Og ikke
minst Bård Roos
Svendsen, som trener

på Fredrikstad. Bård er
en 800 kar og er champ
of the lørd! Disse to er
mine forbilder.
Hva er ditt beste
treningstips til
nybegynnere?
Tren og tren riktig. Det
er ikke noe vits å løfte
tungt og ikke gjøre
øvelsene riktig. Ta det
rolig i starten og etter
hvert kan du øke mer
og mer. Mye bedre.
Man må også høre på
kroppen. Veldig viktig.
Det beste er å trene
sammen med en annen
sånn at du har noen
som sikrer deg.
Har du en historie fra
trening/konkurranse?
For mange år siden var
gutta fra Fredrikstad
på vei til Sør-Norge
med bil til et stevne.
De kjørte over fjellet
og der var det smale
veier. De kjørte da det
ble mørkt ute. Og etter
at det hadde gått stund
kom det en bil med
langlysa på fra en
sving. Sjåføren kunne
ikke se noe og ble sur
og prøvde å sette på
langlysa tilbake for å
blende tilbake, men
det ble mørkere.... å
dæven han hadde slått
på parklysa! hehe!!!!
Vi takker Asef for
intervjuet, og ønsker
han lykke til videre!
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Benkpress-NM
Tekst: Morten Novum Foto: Jørgen Haug

Fræna AK hadde
tatt på seg årets
benkpress-NM.
Dette var det første
nasjonale
mesterskapet
Fræna skulle
arrangere.
Det var derfor med litt
spenning vi gikk inn i
hallen. Men etter en
stund var mange
bekymringer borte. Her
hadde arrangørene
jobbet godt og alle
nødvendige tekniske
innretninger var på
plass. Det var satt av
god plass til
oppvarming og
klargjøring og det var
rigget til en egen NMkafe.
På fredag skulle alle
ungdom, junior og
veteraner på
herresiden i ilden.
Kun 12 ungdomsløftere
stilte til start. Best av
disse var Asef Mostafei
som vant 82,5 kilos
klassen med 170,5 kilo
som ga 114 poeng. Asef
løftet også 172,5 i et
fjerdeløft for å
forbedre
mesterskapsrekorden.
Dette var en av totalt
21 nye
mesterskapsrekorder
satt under stevnet.
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Svein Olav Farstad. Beste veteranløfter.
Ikke så langt bak på
poeng var vinneren av
100 kilos klassen,
Morten Hope med 110
poeng etter et løft på
177,5 kilo, også det ny
mesterskapsrekord.
De 2 beste
juniorløfterne kjempet
om gullet i 75 kilos
klassen. Cato Fuglevik
kunne hente hjem gull
og bestemannspremie
etter et løft på 165
kilo. Samme resultat
som Alexander Høivik,
men han var en kilo
tyngre. I 90 kilos
klassen opplevde vi at
samtlige deltagere ble
stående uten tellende
resultat.
Svein Olaf Farstad fra
arrangørklubben var
ikke mer beskjeden

enn at han sikret seg
bestemannspremien
blant yngre veteran.
220 kilo i 90 kilos
klassen ga 139 poeng.
Nærmest var vinneren
av 125 kilos klassen,
Vidar Johansen. 227,5
kilo ga ham 130 poeng.
Begge disse løfterne
satte ny
mesterskapsrekord.
Det gjorde også Tor
Granvang som vant
82,5 kilos klassen med
172,5 kilo.
Bjarne Synstad er
regjerende
verdensmester i eldre
veteran og løftet opp
mot sitt beste. 192,5
kilo i 82,5 kilos klassen
holdt til å bli beste
eldre veteran. Leif
Sydengen vant 100
kilos klassen med 210
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Benkpress-NM
Tekst: Morten Novum Foto: Jørgen Haug
kilo og havnet med det
1,5 poeng bak Synstad
på poenglista.
Blant de eldste var det
kun 4 som hadde tatt
turen til Fræna. Rolf
Halvorsen fikk kun
åpningsløftet sitt på
145 kilo godkjent, vant
82,5 kilos klassen. Han
snek seg dermed snaue
poenget foran Truls
Kristensen som fikk gull
i 110 kilos klassen med
165 kilo.
Lørdag var det alle
alderskategorier for
dameløfterne og åpen
klasse herrer som
skulle kjempe om
medaljene.
Celina Kuresho
Tunstrøm var eneste
ungdomsløfter blant
damene. Hun satset
allikevel friskt og sikret
seg ny
mesterskapsrekord i
klasse 67,5 kilo, med
75 kilo i et fjerde løft.
Hege Helseth var best
av de to juniorene som
stilte opp. 92,5 kilo i
67,5 kilos klassen holdt
også til ny
mesterskapsrekord.
Inger Blikra valgte å
stille i åpen klasse og
imponerte med et løft
på 137,5 kilo. Ny
mesterskapsrekord i 75
kilos klassen og knepen
poengseier foran Bente
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Frank Gyland. Fikk det ikke til i sitt første stevne
med benkpress-trøye.

Tone Glomsten var
eneste veteran på
spinnesiden og sikret
seg gull og
mesterskapsrekord
med et løft på 110 kilo.

deriblant Joner
Gallefoss, Frank
Gyland, Dag Runar
Øye, Ronny Morterud,
Jørn Høyset og Roy
Holte. Sistnevnte
satset friskt med et
åpningsløft på 290 kilo,
men tre forsøk var ikke
nok til å overbevise
dommerne denne
gangen.

Joakim Bjerke vant
82,5 kilos klassen
suverent med et løft på
230 kilo. Det sikret
også beste poengsum i
åpen klasse foran Kjell
Furesund som vant 125
kilos klassen med 260
kilo. Men før vi kom så
langt var det flere av
favorittene som falt i
fra. Hele åtte løftere
ble stående uten
tellende resultat,

På banketten var det
overrekkelse av
bestemannspremier og
klubbformann Egil
Johnsen kunne berette
en trist historie om de
planlagte
bestemannspremiene i
keramikk som
dessverre gikk i stykker
under brenning.
Erstatningen var på
ingen måte noen
nedtur. Inger Blikra og

Arntsen som fikk 127,5
kilo i klassen under.
Også Bentes resultat
var ny
mesterskapsrekord.
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Benkpress-NM
Tekst: Morten Novum Foto: Jørgen Haug
Joakim Bjerke fikk
overrakt en gedigen 25
kilos stenskulptur som
et tydelig bevis på at
de var Norges beste
benkpressere under
stevnet.
En hyggelig
overraskelse var det
også for Pål Nilsen å få
overrakt Fræna AKs
ærespris for sin innsats
for styrkeløftsporten.

Overrekkelse av bestemannspremien til
Joakim Bjerke. Foto: Fræna AK

Pål Nilsen. Dommer og mottaker av Fæna Aks
ærespris.
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Nordisk benkpress
Tekst: Pål Nilsen
Nordisk benkpress gikk
denne gangen i
København og vi stilte
med 6 deltagere.
Dessverre var det ingen
juniorer og kun 1
dameløfter med. Vi
møttes på
stevnehotellet da de
fleste reiste til
forskjellige tider.
Stevnehallen var i en
skolegymsal et stykke
utenfor sentrum. En
meget enkel ramme,
men effektive og flinke
arrangører gjorde at
det gikk greit. Men det
burde kanskje vært
mer enn ett toalett på
nesten 40 løftere og
noen publikum.
Vår første løfter ut var
Tone Glomstein fra
Oslo SK. Tone skulle gå
i klasse 75 kg, men
veide 1,5 kilo over litt
før innveiing. Det ble
mye stress for å
komme ned i klassen,
men i siste minutt var
hun 75 kg. Alt stresset
hadde tatt på
oppladingen så det ble
åpnet forsiktig med 80
kg, noe som var meget
lett. Tone høynet så til
95 kg og dette var like
lett. 102,5 kg ville gitt
ny pers, men dette var
litt for tungt. Etter
mye mas kunne
dermed Tone motta
gull i klasse 75 kg.
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Joakim Bjerke, Røros
SK, var neste mann i
klasse 82,5 kg.
Påmeldingslisten viste
at det var tett mellom
Joakim og Tim Mellgren
fra Sverige. Begge fikk
200 kg i 1.løft og begge
fikk underkjent 2.løft
på 210 kg og 207,5 kg.
Da Tim bommet på
212,5 kg i sisteløft
hadde Joakim allerede
vunnet på lettere
kroppsvekt, men viste
at han var best ved å
ta 212,5 kg greit. Flott
løfting og gull til
Joakim.
Svein Olav Farstad,
Fræna AK, stilte i 90 kg
og hadde gode
muligheter til en flott
plassering, men 3
underkjente forsøk på
210 kg ødela det. Av 4
deltagere i denne
klassen var det kun
Andeas Ståhl fra
Sverige som fikk
godkjente løft. Han
vant med 230 kg.
Dag Runar Øye, Fræna
AK, løftet sikkert og
tok gull med 230 kg.
235 kg var litt for tungt
denne gang. Dag Runar
veide kun 94 kg så det
kan bli spennende å se
hva noen kilo
kroppsvekt til kan
gjøre.

deltager i 110 kg. Jan
Einar sikret derfor
1.løft og tok 150 kg
uten skjorte. Så var
det på med skjorten og
lett opp med 230 kg.
Sisteløftet på 240 kg
ble litt for tungt, men
gull til Roven!
Trond Fjøren, Fræna
AK, var sistemann ut
som vanlig. Trond
åpnet greit på 255 kg
og fikk så underkjent
262,5 kg. Trond
kjempet med dansken
om sølvet da Johnny
Wahlquist tok gull med
290 kg. Sisteløftet til
Trond var meget bra og
262,5 kg holdt til sølv
og ga også Trond
høyest poengsum av
våres løftere.
Vil rette en stor takk
til de som var med på
turen og etterlyser
også alle de som kunne
vært med. Hvor er
juniorløfterne våre?
Hvor er dameløfterne?
Vi har mange gode
benkpressere som
burde stilt opp i
nordisk. Kanskje neste
år??

Jan Einar Roven,
Fræna AK, var eneste
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Diddls hjørne
Tekst: Jan Baggerud Larsen

Oppdatering av IPFs tekniske regler
Som vi vet så gjøres det kontinuerlig oppdateringer og endringer av IPFs tekniske
regler. Dette sikrer at man får innført viktige regler som at man ikke kan benytte
hatt når man løfter, at man ikke kan ha stroppene på håndleddsbindene rundt
tomlene, at man ikke kan ha olivenolje på nesen, etc., etc. Imidlertid er det en
regel som IPF ikke har innført som kan være kritisk for løfternes ve og vel. Dette
gjelder reglene for “Kontroll av drakten og det personlige utstyr”. Under punkt h)
står det bl.a. følgende:
“Gjenstander som ur, smykker, tannbeskyttere, briller og kvinnelige
hygieneartikler skal ikke kontrolleres.”
Dette betyr altså at man ikke trenger å vise smykker ved utstyrskontrollen. Dette
har dessverre ført til en rekke nestenulykker. Det viser seg nemlig at mange løftere
bruker halskjeder som er ganske stramme. Spesielt i markløft vil trapezius og hals
utvide seg ganske betydelig når løfteren forsøker på maksimale vekter. Dette har i
mange tilfeller ført til at løfteren nesten har blitt kvalt i sluttstillingen av løftet!
Her følger noen eksempler på nestenulykker:

Her ser vi Tor Egil Skogly løfte sin fantastiske markløftrekord på 300,5 kg i 75 kg
klassen. Det mange ikke er klar over er at Tor Egil var i ferd med å bli kvalt av sitt
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Diddls hjørne
Tekst: Jan Baggerud Larsen
eget halskjede i dette løftet. Takket være sin lange erfaring klarte Tor Egil å utføre
en negativ Valsalva manøver i sluttstillingen av løftet, og dette forhindret ham fra
å bli kvalt.

Dette bilder er fra et stevne i Australia. Halskjedet til løfteren stengte
blodtilførselen ved avslutningen av løftet og hun mistet bevisstheten. Her ser vi
løfteren er i ferd med å falle fremover. Heldigvis grep hoveddommer inn og fikk
revet av henne kjedet før det var for sent.
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Diddls hjørne
Tekst: Jan Baggerud Larsen

Her ser vi en løfter som må støtte seg til veggen etter nesten å ha mistet
bevissthet pga stramt halskjede. Løfterens coach til venstre klør seg i hodet og
lurer på hva IPF kan gjøre med dette.
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Diddls hjørne
Tekst: Jan Baggerud Larsen
De amerikanske forbundene som ikke er medlem av IPF inspiserer heller ikke
smykkene til løfterne. Imidlertid har de delvis forstått alvoret, og har
skrivepåsettere bak løfteren slik at de kan rive av halskjedet hvis en kritisk
situasjon skulle oppstå.

Her har vi også en løfter fra et annet forbund som har problemer med halskjedet.
Kjedet har helt stengt blodtilførselen til leggene. Dette har blitt gjentatt så ofte
både på trening og i konkurranser at leggene er i ferd med å visne bort.

Denne løfteren har etter utallige ulykker med halskjedet innsett at han må holde
seg til lette vekter.
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Diddls hjørne
Tekst: Jan Baggerud Larsen

Gene Bell forstod allerede tidlig på 80-tallet at han måtte utvide halskjedet sitt.
Dette er en av årsakene til at han fortsatt løfter på høyt nivå.
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Diddls hjørne
Tekst: Jan Baggerud Larsen

Her ser vi et ekstremt tilfelle på hva som kan skje når halskjedet hindrer
blodtilførselen til resten av kroppen. Denne løfteren har tatt sine forholdregler og
surret gummibånd under knærne for å forhindre at blodet skal forsvinne fra
leggene. Imidlertid har dette ført til komplett atrofi av musklene i den venstre
overarmen. Det diskuteres derfor om dette løftet skal godkjennes som
verdensrekord i enarms markløft.
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Diddls hjørne
Tekst: Jan Baggerud Larsen

Denne løfteren løftet uten halskjede, men likevel gikk det galt.
Konklusjon
Etter å ha sett disse eksemplene bør det være innlysende at IPF må oppdatere
regelverket for “Kontroll av drakten og det personlige utstyr”. Man anbefaler
derfor IPF å legge til følgende setning i punkt h):
”For å forhindre ulykker skal halskjeder ha en tykkelse på minimum 0,1 mm og
maksimum 1000 mm, målt på innsiden av kjedets ytre kant, med mindre kjedet
avviker fra kravene i den senere omtalte generelle beskrivelse av reglementet.
Kjedets omkrets, målt fra innsiden for herrer, og yttersiden for damer, skal for
damer være det høyeste målet av 0,75 ganger midjens omkrets og 1,25 ganger
halsens omkrets, målt fra yttersiden, med mindre dette avviker fra nasjonale
skikker. For herrer skal kjedets omkrets, målt fra innsiden for herrer, og yttersiden
for damer, være det laveste målet av 1,00 ganger midjens omkrets og 1,5 ganger
halsens omkrets, målt fra yttersiden, med mindre dette avviker fra nasjonale
og/eller internasjonale skikker. I forhold til denne regelen regnes omkretsen av
halsen å være 46 cm i 90+ vektklassen, og 63 cm i 125+ vektklassen”
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