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Velkommen til nok en 
utgave av StyrkeIdrett, 
denne gangen med ny 
redaktør. 
Ungdomskomiteen ved 
leder Jøren Skadsem 
Eikeland har tatt over 
ansvaret for SI, og jeg 
har sagt ja til 
redaktørjobben.  
Vi takker Morten 
Novum for det arbeidet 
han har gjort siden 
StyrkeIdrett gikk over 
til å bli nettbasert. 
 
Mye har skjedd siden 
sist, og i denne ekstra 
store utgaven har vi 
artikler fra flere store 
stevner som har blitt 
avviklet de siste 
månedene. 
 
I tillegg har vi fått på 
plass en ny spalte med 
tegneserieskaper 
Tommy Hauge. Vi 
håper hans bidrag 
fremover vil falle i 
smak.
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eller et arrangement 
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Tre norske rekorder 
så dagens lys under 
NM i Melhus. Av 77 
løftere som deltok 
ble elleve 
diskvalifisert. To 
nye internasjonale 
dommere kategori II 
ble uteksaminert, 
Anett Langva og Pål 
Einar Nilsen. 
Mesterskapet ble 
avviklet på en 
smidig og 
velorganisert måte. 
 
HOLMESTRAND:  
Melhus IL sto som 
arrangør av årets NM i 
Styrkeløft med Åge 
Berntsen i spissen. 
Melhushallen var rigget 
på en god og 
hensiktsmessig måte, 
og mesterskapet med 
Morten Novum som 
speaker og 
stevneleder, gikk 
knirkefritt og raskt 
unna. Skivepåsetterne 
var tydelig drillet, og 
ingen tid gikk til spille.  
Mesterkapsforberedels
ene hadde vært 
grundige og slitsomme, 
noe som Åge Berntsen 
fikk erfare. Han var 
selv med som deltaker 
i mesterskapet, men 
overvurderte seg selv 
en smule og gikk ut av 
konkurransen i knebøy. 
To nye internasjonale 
dommerkandidater var 

innmeldt til praktisk 
dommerprøve under 
mesterskapet. Anett 
langva og pål Einar 
Nilsen. Begge ble 
sittende som 
hoveddommere under 
det meste av 
mesterskapet to dager. 
Da prøvene vel var 
gjennomført, kunne 
juryformann, Vidar 
Tangen, opplyse at 
begge kandidatene 
hadde bestått prøven. 
 
Mer enn et 
kretsstevne 
 
Norgesmesterskap er 
noe helt annet enn et 
klubb- eller 
kretsstevne, noe 
løftingen bar preg av. 
Mange underkjente løft 
første dagen førte til 
en del kritikk av 
bedømmingen og 
mange mente at 
dommerne var for 
strenge.  

 
Etter bare noen få uker 
med trening, ifølge Roy 
Brandtzæg, gjorde han 
et solid come-back 
etter mange år borte 
fra plattingen. Selv om 
han var alene i klassen, 
gjorde han 
imponerende 545 kilo i 
56 kilos klassen. 
Evigunge Tormod 
Andersen med smilet 
på plass løftet seg til 
seier i 75 kilos klassen  
med resultater langt 
under personbeste. 
Likevel fikk han 
gullmedaljen med seg 
hjem. 
 
Sjelden har vi sett så 
store klasser som de 
neste klassene med ti 
løftere i 82,5 kilo, ti i 
90 kilo, 13 i 100 kilo og 
elleve i 110 kilos-
klassen.  
Sigve Valentinsen ga 
ikke motstanderne en 
sjans i 82,5 kilos- 

Klassevinner i -100 kg, Tor Herman Omland 
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klassen og ledet med 
22,5 kilo allerede etter 
knebøy. Da benken var 
unnagjort var ledelsen 
økt til 30 kilo. Med 
sammenlagt 770 kilo 
var han 77,5 kilo foran 
Odd Inge Sandberg som 
hadde tatt turen helt 
fra Alta. Tre løftere 
ble diskvalifisert i 
denne klassen.  
Alexander Kirketeig 
vant også overlegent 
90 kilos-klassen med 
samme differanse til 
nestemann. 
 
Tor Hermann Omland 
halte iland en 
komfortabel seier og 
kunne entre øverste 
trinnet på pallen med 
hele 12 løftere bak 
seg. Fire av disse ble 
diskvalifisert i klassen. 
Samtlige løftere i 110 
kilos-klassen klarte seg 
gjennom konkurransen, 
og den som klarte seg 
aller best var Are 
Knudsen som også 
gjorde come-back i 
NM. 
 
Lars Markussen fra 
Halden hadde gjort 
store framskritt, og var 
overlykkelig etter 
seieren med 905 kilo 
sammenlagt. 
Som ventet var det 
Asbjørn Randen som 
tok seieren i den 
tyngste klassen. Ventet 
var det også at han 

skulle få med seg 
kongepokalen. Randen 
fikk 980 kilo 
sammenlagt. 
 
16 dameløftere stilte 
til start, og dermed var 
også damene sikret 
kongepokal i år. De 
letteste klassene 
hadde liten deltakelse, 
Synnøve Lund som vant 
foran Linda Høiland i 
60 kilos-klassen satte 
norsk rekord i 
benkpress med 102,5 
kilo. 
 
I 67,5 kilos-klassen var 
det seks løftere, men 
det var ingen 
dramatikk i kampen om 
medaljene. 
Resultatene skilte klart 
de tre medaljørene fra 
hverandre og viste også 

at alle tre var i hver 
sin ”divisjon”. 
Vinneren Ingunn 
Haakonsen satte ny 
norsk rekord 
sammenlagt med 510 
kilo.  
Bente Arntsen på andre 
plass satte norsk 
rekord i benkpress med 
137,5 kilo. 
 
I 75 kilos-klassen var 
Inger Blikra skyhøy 
favoritt til å vinne 
klassen og til å ta hjem 
enda en kongepokal. 
Med formidable 222,5 
kilo i markløft og norsk 
rekord, samt 572,5 kilo 
sammenlagt, var hun 
157,5 kilo foran 
sølvvinneren Tone 
Ingebretsen. (Inger har 
norsk rekord 
sammenlagt med 590 
kilo). 

Sterke medaljevinnere i kvinneklassene 



Mannefall under NM 2006 
 

Tekst og foto: Arne Vidar Stølan 

 

StyrkeIdrett nr 1 2006 5 
 

 

 
Inger fikk 
kongepokalen med 
547.94 poeng 
På de neste 
poengplassene: Ingunn 
Haakonsen, IL 
Kraftsport 520 poeng, 
Synnøve Lund, Skogn IL 
504 poeng, Bente 
Arntsen. Oslo SK 483 
poeng og Linda 
Høiland, Sandnes AK 
489 poeng. 
 
Asbjørn Randen fikk 
kongepokalen med 
557.23 poeng. 
På de neste 
poengplasssene: Olaf 
Dahl, KK-67 527 poeng, 
Alexander Kirketeig, 
Førde IL 525 poeng, 
Tor Hermann Omland, 
Sandnes AK 522 poeng 
og Roy Brandtzæg, 
Steinkjer SK 521 
poeng. 
 
Annen premiering ble 
delt ut under en 
veldekket og hyggelig 
bankett. 

Tormod Andersen med nok en gullmedalje, her med Arnulf Wahlstrøm 

Alexander Kirketeig vant klasse -90 kg, og åpnet med 310 kg 
som ble hans eneste knebøyforsøk 
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Gamlekara har vært 
på tur igjen, denne 
gang til Pretoria, 
Syd Afrika. 
 
Innkvartering på 
Carousel Hotel, hvor 
konkurransen fant 
sted, andre på Guest 
House. 
Tilbakemeldinger tyder 
på at de som bodde på 
Guest House, fant 
forholdene noe 
kummerlige. Selv 
bodde jeg på Carousel 
Hotel og hadde det 
storveies. I prisen for 
opphold hadde 
arrangøren bakt inn en 
del ekstra, frakt 
tur/retur flyplass, 
barbecue, bankett,  
T-shirt, 
deltakermedalje pluss 
noen turer i området. I 
dobbeltrom, inklusive 
frokost ble det € 560  
pr person ved 4 netters 
opphold. 
 
Vi ble møtt på 
flyplassen i 
Johannesburg og 
transporten til hotellet 
tok ca 1 time. Vi fikk 
erfare at Norge ikke er 
det eneste landet med 
bommer, vi passerte 
minst 3 på turen. 

Løftearenaen lå midt 
inne i et 
casinokompleks, 
gangavstand for de som 
bodde på hotellet, de 
øvrige bodde ca 20 
minutter unna. 
 
Det var meget god 
orden i sekretariatet, 
på platting og jury. 
Forfriskninger og mat 
kunne kjøpes flere 
steder rundt arenaen. 
Oppvarmingsrommet 
stort og med minst 3 
stativer, skiver og gode 
stenger. Eget kontor 
med hyller for skriv til 
de enkelte nasjoner, 
pluss en 
opplysningstavle 
utenfor hvor aktuelle 
saker ble forkynt. 
 
"Ventehallen" hadde 
overhead så en lett 
kunne følge med, 
dessuten høytalere 
rundt forbi. I salen en 
stor tavle, pluss en 
mindre som viste 
hvilket forsøk, 
deltaker, kilo lastet og 
tid. Skivepåsetterne 
var et kapittel for seg, 
jeg har aldri opplevd 
maken til hurtighet. De 
konkurrerte om å være 
raskest, faktisk var 
stanga lastet for 
nestemann, før den 
foregående hadde 
forlatt plattingen. De 
var også suverent raske 
hvis noen bommet et 

løft, spesielt er dette 
viktig i benken. 
 
Fra og med i år har IPF 
endret reglene slik at 
det kåres mester i hver 
enkelt gren, pluss 
sammenlagt. det betyr 
at selv om du misser 
totalt i en gren, kan du 
fortsette konkurransen 
og fortsatt bli mester i 
de to øvrige, men ikke 
sammenlagt. 
 
Løftingen 
 
Jan Roytvand var 
førstemann ut i 67,5 kg 
klassen. Han bommet 
stygt i første bøy, men 
vi fikk roet ham ned, 
så videre ble det ren 
plankekjøring. 
Unntaket var siste 
markløft, hvor 
hoveddommeren måtte 
ha sovnet, hun ble 
sittende med armen 
hevet, mens Jan, 
såvidt vi kunne se fullt 
utstrukket, forsøkte å 
holde stanga. Jan 
tapte! Endte med 220 
kg. Han ble 
verdensmester i bøy 
med 250kg, tok bronse 
i benk med 135 kg og 
bronse sammenlagt, 
totalt 605 kg. 
 
Undertegnede var 
nestemann. Var ranket 
som nummer en, så det 
burde ikke være noe 
problem, men jeg 
hevder alltid at det  
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skal løftes først, ingen 
tittel skal taes på 
forhånd. Var litt for 
optimistisk i 
høyningene i bøy og 
benk, det holdt likevel. 
4 gull av 4 mulige, bra! 
Kilomessig kunne det 
vært bedre. Spiller 
ingen rolle, det er 
gullet som teller. 
Serien ble:245-167,5-
232,5: 645 kg totalt. 
 
Knut Olav Hulbakviken, 
en kjempe på 133 kg, 
hadde med seg egen 
adjutant (og takk for 
det, også andre 
benyttet seg av Geir ). 
Knut skremte oss litt 
ved å bomme i første 
bøy, hadde han satset 
for høyt? Vi ble 
beroliget i andre løft 
og 3. satt som et 
skudd. Verdensmester 
med 350 kg, det lar seg 
høre. I benk ble det 3 
strake, jeg tror ikke 
det ble en eneste rød 
lampe, 245 kg, ny 
mestertittel. Markløft 
begynte bra, de  to 
første "lett", men det 
siste på 330 kg ville 
ikke bli med opp. Det 
ble sølvmedalje med 
320 kg. Mester 
sammenlagt, 915 kg, 
det var det ingen tvil 
om og poengsummen 
holdt til 2. plass i 
Champ of Champions, 
en flott premie delt ut 
på banketten. 

En spesiell takk til våre 
danske venner, som tro 
til og hjalp oss når vi 
trengte det, de er 
alltid blide og 
hjelpsomme. En takk 
til Geir for hans hjelp, 
fint med en som kan 
snøre knebind. Må ikke 
forglemme min bedre 
halvdel, Anne-Lise, hun 
var med som coach og 
gjorde en bra innsats. 
 
Vi lider alltid av at vi 
ikke får med oss verken 
dommer eller lagleder, 
som kan hjelpe til med 
drakter og bind, vi må 
stole på hverandre og 
eventuelle 
familiemedlemmer 
eller venner, samt 
andre nasjoners 
velvilje. I dette 
mesterskapet var det 
lagt opp til turer i 
området etc., for vårt 
vedkommende kun på 

papiret, vi hadde ikke 
tid! 
 
Summa summarum, vi 
stilte med 3 utøvere, 
tok 6 gull, 1 sølv og 1 
bronse i enkeltøvelser. 
Fikk 2 sammenlagt 
verdensmestere, pluss 
en bronseplass, samt 
en 2. plass i Champ of 
Champions. 
GRATULERER! 
 
Til de øvrige landslag: 
Gakk hen og gjør 
likedan! 
 
Sportslig hilsen, 
Truls Kristensen

Truls Kristensen, gull i klasse -110 
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VM i Miami var siste 
VM i styrkeløft før 
det faktisk er 
Norges tur til å stå 
som arrangør for 
VM. Det var også 
det siste separate 
VM i styrkeløft, fra 
og med neste år 
slås VM for damer 
og VM for herrer 
sammen.  
 
Det skal bli spennende 
å kåre verdens 
sterkeste menn og 
verdens sterkeste 
kvinner, i ett og 
samme mesterskap. 
Dette vil mest 
sannsynlig også bidra 
til å vise 
styrkeløftsportens 
mangfold for publikum.   
 
Vel, tilbake til Florida, 
og altså Miami.  
Arnulf Wahlstrøm, 
Dietmar Wolf og 
undertegnede reiste 
altså over dammen 
lørdag 5.november, 
med Air France. 
Mellomlanding i Paris, 
og så direkte til Miami. 
Det skal visstnok være 
noe som heter å reise 
”lett”, det gjorde vi. 
På flyplassen ble vi 
hentet at USAPL`s 
Robert Keller, som noe 
forundret konstaterte 
at det var unødvendig 
å åpne bilens 

bagasjerom. Bagasjen 
kom halvannet døgn 
senere, i mellomtiden 
fikk vi klare oss med 
den tildelte 
toalettvesken fra Air 
France… 
 
Kongress 
 
Som vanlig startet VM 
med årets IPF-
kongress.  
Dette var ikke året for 
de langdryge 
debattene, men noen 
saker som lot til å 
engasjere var der 
absolutt. Ytterligere 
innskjerpinger i forhold 
til antidoping 
politikken var der også, 
og det strammes sakte 
men sikkert inn rundt 
de nasjonene som enda 
ikke har tatt 
dopingproblematikken 
på alvor annet enn ved 
representasjon og 
deltakelse i 
internasjonale 
mesterskap. 
 
Det var lagt inn Pan-
American 
Championships i årets 
VM. Damene løftet før 
VM begynte, og 
herrene ble integrert i 
VM. Dette medførte en 
egen seierseremoni 
etter at VM-medaljene 
var delt ut, ikke en 
spesielt gunstig måte å 
avvikle dette 
mesterskapet på. Det 
blir som å kåre de 

Nordiske mesterne i en 
egen seiersseremoni 
etter hver vektklasse 
her hjemme i Norge til 
neste år. Økonomisk 
kanskje, men… 
 
To dager etter at vi 
ankom USA, kom også 
Asbjørn Randen, 
Alexander Kirketeig, 
Frode Rui, Frodes bror, 
Gunnar og kamerat 
Knut.  
Tollef Taksdal og 
samboer Karin Vikne 
var ventet å komme 
ytterligere en dag 
senere. 
 
I tiden mellom 
kongress og løftestart 
for våre løftere, var 
der anledning til å 
gjøre seg litt kjent i 
nærmiljøet. Bayside 
var et kjærkomment 
innslag med en rekke 
butikker og 
restauranter. Her var 
det full anledning til å 
legge igjen noen 
dollar. 
 
Det var også anledning 
til å få seg en 
omvisningsrunde med 
sightseeing båter. Disse 
guidet oss forbi en 
rekke villaer med den 
ene mer kjente og 
sofistikerte eieren enn 
den andre.  
Det må nevnes at en 
rekke av eiendommene 
fortsatt bar preg av 
orkanen som herjet 
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kun to uker før VM i 
styrkeløft gikk av 
stabelen. Takpanner 
manglet, palmer og 
trær var blåst over 
ende, båtvrak var dratt 
på land, og noen 
seilbåter gjorde seg til 
kjenne ved kun å la et 
par meter av masten 
stikke over vannflaten. 
Byen var generelt 
nokså forsøplet, og det 
var fortsatt 100.000 
innbyggere som 
manglet strøm mens vi 
var der. 
Rydding og 
reparasjoner pågikk 
altså for fullt, og 
været var fantastisk 
bra. I overkant 30 
grader, samt en passe 
kombinasjon av sol og 
skyer er perfekt 
novembervær for 
norske styrkeløftere. 
 

 
Løftingen starter 
 
Løftingen gikk sin gang 
med dameløftere i Pan 
American 
Championships. Ikke 
uventet ble Pricilla 
Ribic beste dameløfter. 
Hun presterer stort 
sett alltid bra, og 
fornektet seg ikke i 
denne anledning 
heller, da hun ble 
stående med den 
fantastiske serien 
237,5-135-232,5 og 605 
kg. sammenlagt i 
klasse 67,5 kg. 
 
I mangel av lette 
norske herreløftere 
også i dette VM, ble 
svenske Nisse Forsman 
vår favoritt i klasse 60 
kg. Nisse hadde slitt 
seg gjennom noen uker 
med influensa, og var 
veldig usikker på 
formen. Ikke uventet 
uteble de store 

personlige rekordene, 
men med serien 220-
157,5-200 og 577,5 
sammenlagt, resulterte 
det i en fin femteplass 
for Nisse. 
 
Dagen etter var det 
klart for svenske Amit 
Selberg i 67,5 kg.-
klassen. Amit har hatt 
et hektisk år med en 
rekke konkurranser, 
men skulle altså ha 
toppet formen nå.  
Ravil Kazakov fra 
Russland hadde gått 
opp fra 60 til 67,5 kg.- 
klassen for å gjøre det 
litt vanskeligere for 
øvrige konkurrenter i 
denne klassen. 
Den tidligere 
”suverene” polakken 
Olech Jaroslaw skulle 
virkelig få kjenne 
Kazakovs pust i nakken 
i dette mesterskapet. 
Totalt ble begge 
løfterne stående med 
810 kg, men lettere 
kroppsvekt kom denne 
gang Jaroslaw til gode. 
 
Amit løftet stilsikkert 
og med serien 280-200-
242,5 og 722,5 kg 
sammenlagt sikret han 
seg en flott 
bronsemedalje i 
klassen. I tillegg ble 
det bronse i knebøy og 
sølv i benkpress. Vi 
bøyer oss i støvet og 
gratulerer med flott 
innsats! 
 

Det norske laget 
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Den norske 
løftingen 
 
Vår letteste løfter var 
denne gang Alexander 
Kirketeig. Han hadde 
god kontroll på vekta, 
og veide inn på 89,7 
kg. Oppvarmingen viste 
at det var en sterk 
Alexander som nå 
skulle løfte i sitt tredje 
VM for senior. 
Med serien 315-217,5-
287,5 og altså 820 kg. 
sammenlagt ble det en 
8.plass, like bak 
svenske Fredrik Green. 
Alexander har lovet å 
gjøre noe med denne 
rekkefølgen ved første 
og beste anledning. 
Den russiske 
klassevinneren, Andrey 
Tarasenko, kan 
derimot føle seg trygg 
en liten stund til – hele 
950 kg. sammenlagt i 
90 kg.-klassen er 
ganske suverent. 
 
I 110 kg.-klassen var 
vår mann Tollef 
Taksdal klar til innsats. 
Tollef hadde god 
kontroll på vekta som 
vanlig og veide inn på 
109,7 kg. Også Tollef 
så sterk ut under 
oppvarmingen, og vi 
fant ut at vi måtte 
holde øye med svenske 
Janne Salmela og 
kanadieren Jamie 
Emberly. I tillegg er 
som kjent Tollef en 

sterk medaljekandidat 
i benkpress slik at 
dette måtte følges 
opp. 
Tollefs serie 335-257,5-
307,5 holdt til en fin 6. 
plass og det resulterte 
også i bronsemedalje i 
benkpress. Janne 
Salmela var i sitt livs 
form og slo oss med 10 
kg., mens kanadieren 
derimot fikk se Tollef 
passere ham på 
resultatlista. 
På toppen i klasse 110 
kg. tronet russerne 
Suslov og Fedorenko. 
Det ble en ren og skjær 
russisk kamp om gullet, 
men Suslov trakk det 
lengste strået og seiret 
med 1060 kg. 
sammenlagt. I tillegg 
satte han ny 
verdensrekord i 
benkpress med 282,5 
kg. Sølvet gikk på 1050 
kg. og bronsen til den 
unge ukraineren med 
965 kg. sammenlagt.  
 
Nok en lang dag med 
mye løfting var over, 
og en nokså sliten 
gjeng tok turen ned til 
havnen for å innta 
rikelig med kalorier, 
slik at neste dags 
overskudd var sikret. 
 
Taktikk med vekta 
 
Tidlig søndagsmorgen, 
var det duket for de 
nest tyngste løfterne. 
Her var det en rekke 

spekulasjoner i hvem 
som klarte vekta, og 
om noen kom til å gå 
opp i tyngste klassen. 
Vår antatt tyngste 
løfter, Frode Rui, 
hadde omvendt 
”problem”. Som veldig 
lett tungvekter valgte 
Frode i samråd med 
landslagstrener 
Dietmar, og gå ned i 
125 kg.-klassen. Det 
kunne her se ut til at 
det var bedre 
muligheter rent 
plasseringsmessig.  
 
Det eneste negative 
med en slik endring, er 
at løftere som melder 
endring av klasse kort 
før innveiing i den 
aktuelle klassen, 
automatisk plasseres i 
den første puljen. 
Dette er til ulempe for 
løfteren, da andre 
løftere kan løfte på 
allerede godkjente 
resultat for selv å 
oppnå bedre  

Bronsje i benkpress for Tollef 
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sammenlagt, eller 
medalje i enkeltøvelse 
om så var. 
 
Låsing i ryggen 
 
Uansett, valget var 
gjort, og Norge stilte 
altså med to solide 
løftere i klasse inntil 
125 kg. Frode var 
bestemt på å kjøre sitt 
eget løp, her gjaldt det 
å plukke kg. slik at de 
som kom etter måtte 
slite litt ekstra for å 
henge seg på. I knebøy 
så det egentlig ganske 
greit ut, men det var 
nok noe som ikke 
stemte helt rent 
teknisk. I benkpress ble 
det ikke akkurat bedre 
uttelling da en liten 
låsing i ryggen hadde 
til hensikt å skape litt 
trøbbel for Frode. Vi 
ble alvorlig bekymret 
når vi registrerte at 
Frode ikke klarte å 
rette seg opp med 200 
kg. i markløft 
(medaljeøvelsen til 
Frode), da var nok 
dessverre det eneste 
riktige å gi seg mens 
leken var god. Det var 
rett og slett ikke 
Frodes dag. Kiropraktor 
på stedet løsnet ryggen 
noe opp i løpet av et 
par behandlinger 
umiddelbart etter 
konkurransen, men det 
var lite en kunne gjøre 
med løftingen uansett.  

 

Vår mann i pulje to i 
klasse inntil 125 kg, 
Asbjørn Randen, hadde 
situasjonen under 
kontroll og så meget 
sterk ut i 
oppvarmingen. Asbjørn 
løftet fint teknisk og 
fikk 380 kg. lett i 
knebøy. Videre fikk 
han 255 kg. i benkpress 
og 320 kg. i markløft. 
Det ble 955 kg. 
sammenlagt og en flott 
8.plass i klassen. 22 år 
gamle Yevgen 
Yarymbash fra Ukraina 
vant på 1092,5 kg, 
etterfulgt av russiske 
Andrey Malanichev og 
polakken Dariusz 
Mirowski på 
henholdsvis 1085 og 
1065 kg sammenlagt. 
Vi slapp jubelen løs 
over svenske Jørgen 
Ljungbergs gullmedalje 
i knebøy.  
Pene 427,5 kg løftet 
Ljungberg i knebøy. 
Bare synd at grepet 
glapp i markløft, det 

var det som avgjorde 
kampen om 
bronsemedaljen og som 
altså plasserte ham på 
en ikke uvant 4. plass. 
Det var visstnok den 7. 
fjerdeplassen i VM 
sammenheng. 
 
Siste og tyngste 
vektklasse avsluttet 
søndagens 
konkurranse. Kenneth 
Sandvik fra Finland 
mente å være i god 
form, det samme 
gjaldt også hans 
landsmann Jari 
Martikainen. I tillegg 
var vi jo spente på 
Fredrik Svensson som 
var noe uheldig med 
knebøyen under 
Nordisk mesterskap. 
En riktig tøff klasse 
med 6-7 løftere som 
kunne gjøre godt over 
1000 kg. sammenlagt. 
Vi var klare til ”action” 
og kunne sette oss på 
tribuneplass og være  
 

Asbjørn i knebøy 
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tilskuere til hele 
seansen. 
Nå ble det ikke så 
fryktelig spennende 
med hensyn til gullet 
da – Vladimir 
Bondarenko fra 
Russland er og blir i en 
klasse for seg. Med 
1105 kg sammenlagt 
var det hele 45 kg. ned 
til andreplassen, som 
for øvrig ble vunnet av 
Daisuke Midote fra 
Japan. Midote slo for 
øvrig til med en 
verdensrekord i 
benkpress på hele 350 
kg. 
 
Det ble internt, finsk 
oppgjør om 
tredjeplassen, og det 
var faktisk 
kroppsvekten som 
avgjorde plasseringen  

til Martikainen og 
Sandvik. Sandvik lå 
godt an etter to 
øvelser, og fikk også 
andre plass i benkpress 
på hele 337,5 kg.  
Martikainen tok 
differansen inn igjen i 
markløft, og med 4 kg. 
lettere kroppsvekt 
plasserte han seg på 
bronseplass, foran 
Sandvik som også fikk 
1030 kg sammenlagt. 
 
VM i Miami ble 
avsluttet med bankett 
som vanlig. 
Bestemannspremier og 
lagpremier ble delt ut, 
og det var laget et 
flott program til 
avslutningsbanketten. 
Det ble en litt ”drøy” 
middag med uendelig 
med takketaler i beste  
 

amerikansk stil. 
 
En sliten gjeng tok 
nokså tidlig kveld, da 
noen skulle videre på 
ferie dagen etterpå, 
andre hadde ansvar for 
en kongress i Dallas og 
noen hadde noen dollar 
som ventet på å bli 
brukt før hjemreise. 
 
Den offisielle delen av 
banketten ble avsluttet 
med ”See you next 
year in Stavanger”… 
noe jeg håper gjelder 
dere som leser dette 
også. 
 

Den norske gjengen på bankett 
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15 år er gått siden 
en håndfull 
entusiaster stiftet 
Røros 
styrkeløftklubb. 
Den 24. mai 1990 
ble den nystiftede 
klubben, med Nils 
Henning Øglænd 
som formann, 
opptatt som 
medlem av Norges 
Styrkeløftforbund. 
 
De som var med og 
stiftet klubben trente 
da på Røros 
Helsestudio, drevet av 
Arild Berget og 
daværende samboer 
Kristin Selstad. 
Treningsfasilitetene 
var gode, men 
dessverre ble studioet 
lagt ned våren-91. 
Styrkeløftklubben’s 
medlemmer trente 
sommeren -91 på 
Hånesåsen, mens det 
ble jobbet med å finne 
nytt lokale.  
Høsten 1991 var det 
klart at vi kunne trene 
i ”bomberommet” i 
kjelleren på Trespo. 
Røros kommune var 
utleier. Utstyr ble 
skaffet til veie ved at 
klubben tok opp lån i 
RørosBanken for å 
kunne kjøpe det aller 
nødvendigste av 
vekter, stenger og 
stativer. Lokalet var i 

bruk fram til 1995, da 
kjelleren i Gymbygget 
ble nytt treningssted. 
Først rommet som i 
dag brukes av 
hovedlaget, deretter 
tilfluktrommet/ 
skytebanen som også 
ligger i kjelleren. År 
med trening skulle nå 
vise seg å gi resultater. 
Det var i Gymbygget 
klubben ble lagt merke 
til, gode 
stevneresultater tikket 
inn, og nå var det 
Rørosinger som sto for 
prestasjonene. Røros 
SK ble presentert i 
russeavisa våren –95 
som 
”supermannfabrikken”, 
skjønt jeg tror ingen av 
medlemmene hittil har 
kunnet fly. Økonomien 
i klubben har som 
oftest vært anstrengt, 
men på pluss-siden. 
Vår hovedstøttespiller 
gjennom alle år, 
RørosBanken, har 
bidratt med 
sponsormidler, og 
medlemmene har 
betalt treningsavgift og 
egenandeler på 
stevner. Spørsmål om 
vi skulle inn som 
underavdeling av Røros 
IL kom på banen etter 
flyttinga. Dette ble 
diskutert, fordeler og 
ulemper, og 
konklusjonen ble at 
Røros SK fortsatt skulle 
være en liten og 
selvstendig gruppe 

tilsluttet krets og 
forbund. Slik er det 
fortsatt. 
 
Aktiviteten 
treningssenter ble 
åpnet okt.-99, og da 
ble styrkeløftklubben 
med på lasset. Vi leier 
nå ut utstyret vårt til 
treningssenteret, og 
klubbens medlemmer 
er medlemmer på 
studioet. Noen av 
klubbens medlemmer 
har trenerutdanning og 
erfaringer som gir 
studioets medlemmer 
veiledning i 
styrketrening. 
Klubbens medlemstall 
har økt til ca 40, de 
sportslige resultatene i 
de 15 årene har vært 
fantastiske etter en 
sped start i 1990. 
 
Nils Henning Øglænd er 
den med lengst fartstid 
som leder av klubben, 
mens den som har vært 
støttespiller og orakel 
innen 
styrkeløftklubben siden 
1990 og fram til i dag 
har vært Geir Bedin. 
Nils Henning var leder 
fram til 1997 da Svend 
Johnsen tok over. Ivar 
Dahlen, Kjetil Thørn og 
Benke Arkteg har vært 
ledere i perioder fram 
til Adnan Begic tok 
over som leder av 
klubben i jan.-05.  
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Nåværende styre i 
jubileumsåret består 
av : Adnan Begic, 
leder, Geir Bedin, 
sekretær, Grete Nessø, 
kasserer, Tore M. 
Røsten og Bjørn Magne 
Brekken er 
styremedlemmer. 
 
Det første 
mesterskapet med 
deltagere fra Røros SK 
var NM- benkpress, 
Øvre Årdal august 
1990. De som 
representerte klubben 
på debutstevne var Nils 
Henning Øglænd ( 2), 
Arild Berget (4) , 
Kristin Selstad (3), Jan 
Terje Selboe (11). Se 
vedlegg. 
Nils Henning og Arild 
var de som først 
representerte på 
stevner, deretter kom 
Mariann E. Grue og 
Joakim Bjerke inn i 
klubben og begynte 
sine merittlister noen 
år senere. Røros SK’s 
medlemmer har 
oppnådd medaljer i 
Norske mesterskap 
hvert år siden 1997! 
Det står det respekt 
av. Og som vi ser på 
medaljevinnerlista 
inneholder den flere 
navn etter hvert som 
årene går. 
 

3 av klubbens 
medlemmer har satt 
norske / nordiske / 
vest-europeiske 
rekorder: 
Mariann E. Grue, norsk 
rekord i markløft 
junior. 
Joakim Bjerke, norsk / 
nordisk og vest-
europeisk rekord i 
benkpress, junior og 
senior. 
Geir Bedin, vest-
europeisk rekord i 
knebøy, senior. 
 
Hittil har vi ingen som 
har oppnådd EM eller 
VM medalje på senior 
nivå, men vi håper 
selvfølgelig at dette 
skal skje en gang i 
fremtiden. 
 
Medaljefordelingen for 
Røros SK ser slik ut: 
 

Med forbehold om ev. feil 

I tillegg til disse har 
Joakim Bjerke sølv i 
benkpress fra Jr.-VM-
99, og Adnan Begic 
bronse i knebøy fra U-
NM 2003. Til sammen 
har Røros SK 49 
medaljer totalt 
nasjonalt og 
internasjonalt. 
 
Vi gratulerer oss selv 
med 15 år’s jubileet og 
gjør klar for nye år 
med framgang og gode 
prestasjoner. 
 
Desember 2005, for 
Røros SK, Grete Nessø

Stevnetype Gull Sølv Bronse 

U/Jr-NM 7 6 3 

B/vet.-NM 2 3 3 

U/ Jr.- Nordisk 1 2  

NM – benkpress 2 1 3 

NM senior 2 4 1 

Nordisk senior 1  3 

Nordisk benkpress 1   

Western European Cup 1 1  

Totalt 17 17 13 
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Med samme laget 
som så mange 
andre år la vi denne 
gang ut på reise til 
USA, nærmere 
bestemt Fort 
Wayne, Indiana. 
 
Vi møttes på 
Gardermoen tidlig 
søndags morgen: 
Dietmar, Andreas, et 
vennepar av han fra 
Hommersåk, og jeg. 
Første steget var 
London, neste Chicago, 
før vi til slutt havnet i 
Fort Wayne.  
Etter mye om og men, 
fikk vi endelig 
hotellrom. Reisen ned 
gikk knirkefritt, men ei 
god seng og et rom 
med skikkelig standard 
var likevel ikke å 
forakte.  
 
Vi reiste i god tid før 
løftingen vår startet, 
noe vi var veldig glade 
for. Særlig på grunn av 
tidsforskjellen. Det 
gjekk en del dager før 
vi klarte å komme 
skikkelig inn i det. 
Varmen var heller ikke 
av samme kaliber som i 
Norge, men vi blei på 
ingen måte hemmet av 
det. Air-condition var 
det nok av. Også i 
stevnearenaen.  
 

Tirsdagen og onsdagen 
hadde vi siste finpuss 
med litt lett trening på 
treningssenteret YMCA 
som hadde avtale med 
hotellet.   
 
Førsteinntrykket av 
stevneorganiseringen 
var laber. Det hele 
starter litt uryddig og 
ustrukturert. Tydelig et 
resultat av dårlig 
planlegging. Noe som 
fikk meg til å tenke at 
det kanskje ikke bare 
er gøy å være 44-48 kg 
heller.  
Det tok seg litt opp 
ettersom dagene gikk, 
hvor de fikk ”trent” 
seg mer og mer for 
hver dag. Men det er 
ikke holdbart på et 
verdensmesterskap at 
presidenten i eget 
forbund og 
representanter fra 
andre land må steppe 
inn som blant annet 
skivepåsettere. Også 

med datasystemet var 
det mye kluss, der 
steppet Dietmar inn i 
starten for å prøve å få 
litt orden på sakene. 

 
Litt sånn i omvendt 
rekkefølge enn det vi 
er vandt med var det 
Andreas om skulle først 
i ilden denne gang. 
Nærmere bestemt 
fredags ettermiddag. 
De siste dagene mot 
løftingen ble veldig 
dryge. Men så skulle 
det hele starte for vår 
del. Andreas var litt 
mer nervøs enn vanlig 
da vi tuslet ned mot  

Trening på YMCA 

Dietmar rydder opp i datasystemet 
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innveiingen. Noe som 
såg ut til å slå ut den 
rette vegen, og vel så 
det.  
 
En sommer med masse 
vilje og målrettet 
trening hadde han lagt 
bak seg. Nå var det på 
tide å få vist det. 
Andreas har kanskje 
litt til gode å få full 
klaff, særlig 
kilomessig. Fordi det 
ofte er veldig jevnt og 
han kun løfte det han 
trenger for å ta 
medaljer. Nå skulle 
virkelig Andreas 
revansjere den ”sure” 
4 plassen fra EM i juni.  
Noe som han gjorde 
med glans, hele 9 av 9 
godkjente løft. Og en 
serie de fleste bare kan 
drømme om.  
 

Knebøyrekken endte 
slik: 330-342,5-350 og 
bronse. Skikkelig trykk 
i alle løftene. At 
benkpress også skulle 
ende med bronse ble 
han nokså sjokkert 
over selv tror jeg. Men 
det er noe jeg virkelig 
unner ham (til tross for 
at jeg tapte 
veddemålet) Serien 
195-202,5-207,5 gjorde 
veldig godt.  
 

Så til øvelsen med stor 
Ø. Der han nok engang 
kunne trone øverst. Og 
hvor det alltid er like 
spennende. Der vi har 
markløftlappene klare 
med mange forskjellige 
tall. Men etter som det 
gjekk vår vei med 2 
bom av Ukraineren 
kunne Andreas kjøre 
sitt løp, og endte på 
350. Til tross for at han 
var veldig skeptisk på 
forhånd på grunn av 
ivanko stangen, men 
som tydeligvis ikke 
hemmet han under 
løftingen. 
 
Det var helt rått å 
følge han. Og ja, du 
leser rett, serien som 
ga sølv sammenlagt 
ble: 350-207,5-
350=907,5.  
Bare å bøye seg i 
støvet, mer enn en 
gang også. Gutten er 
22 år og knappe 100 
kg.  
 
 

Stevnet foregikk i Grand Wayne Center som lå i tilknytting til hotellet 

Andreas tok bronsje i knebøy 
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Etter en lang men 
fantastisk kveld i 
hallen med Andreas 
trengte jeg litt søvn før 
det var min tur. Det 
ble en lang natt, med 
mye tanker og litt 
usikkerhet. Der og da 
skulle jeg nok ønske 
jeg låg hjemme i min 
egen seng. Ingen god 
følelse på et stort 
stevne når en har hatt 
trøbbel i oppkjøringen. 
Men situasjonen var 
som den var, og ut i fra 
det måtte jeg gjøre 
det beste ut av det.  
 
Åpningsløftet på 245 
var nok det tyngste 
løftet jeg noen gang 
har hatt i en 
stevnesammenheng. 
Noe som skulle gi meg 
litt trøbbel videre. 
Særlig med tanke på 
dømmingen. Enig i at  

 
2. løftet mitt var litt 
grunn, men at eg fekk 
3 røde i 3. forsøk 
kunne eg ikke forstå. 
Jeg hadde virkelig 
bestemt meg for å 
sette meg i bånn i håp 
om at den håpløse 
høyningen til Olenytsa 
på 267,5 gikk i vasken, 
som den også gjorde.  
 
 

Med et skuffet uttrykk 
vandret jeg til 
oppvarmingen til 
benken, da juryen kom 
og sa jeg fikk løftet 
likevel. Det var mer 
enn djupt nok. De 
overstyrte dommerne 
som først ga meg røde 
lamper. (Amerikaneren 
hadde tydelig bestemt 
seg helt fra 
utstyrsjekken av at han 
ikke skulle gjøre dagen 
bra for meg) 
Noe jeg ser på som 
katastrofalt i forhold 
til noe som SKAL være 
profesjonelt. Jeg 
hadde mye mer trykk i 
de to siste løftene 
mine, og de bør 
dømmes som 
individuelle, og ikke 
med tanke på et 
katastrofalt 
åpningsløft. Men 
uansett, så vant eg 
bøyen fremfor ei 
mindre fornøyd jente 
på sølvplassen i bøy. 
 

Gull i markløft 

Hildeborg med gull i knebøy 
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Litt usikker etter 
bøyen, så jeg senket 
åpningsløftet mitt i 
benken til 145 som gikk 
veldig lett. 150 i andre 
var litt rart noe som 
gjorde at vi kun gikk på 
152,5 i siste. Veldig 
greit løft som ga sølv 
bak Olenytsa med 180 
kg. 
 
Til slutt øvelsen eg 
selvsagt liker best av 
dem alle. Senket 
åpning fra 192,5 til 
187,5 kg. Kjente i 
oppvarmingen og etter 
at jeg hadde fått på 
meg ”badedrakten” at 
heller ikke dette skulle 
bli min dag i markløft. 
Et tungt 2 løft med 
ivanko klistret oppover 
lårene og bom på 200 
kg i siste. Sluttsummen 
ble dermed 597,5 kg. 
Og sølv. 
 
Etter løftingen kunne 
vi fortsette å kose oss i 
de flotte forholdene i 
byen.  Den lille byen vi 
skulle løfte i, som kun 
hadde 300.000 
innbyggere hadde mye 
å gi. Det nest viktigste 
for noen av oss, nemlig 
shopping. 
 
Siste dagen før 
hjemreis benyttet jeg 
til å sikre meg enda 
noen kilo i bagasjen før 
hjemreis (hvor 
sluttresultatet ble 50  

 
kg) mens Dietmar og 
Andreas skulle kjøre 
motorsykkel. Det var 
en skuffet trener som 
kom tilbake ettersom 
de skulle vært tidligere 
ute.  
 
Hjemreisen gikk 
dessverre ikke så feilfri 
som reisen ned. 
Forsinkelse på 

forsinkelse gjorde oss 
temmelig stressa og 
slitne.  
Men hjem kom vi alle 
til slutt med enda flere 
mesterskap og 
erfaringer i 
”ryggsekken”.  
 
Tusen takk for en 
fantastisk tur. Vi 
gleder oss til 
fortsettelsen!! 

Norges to sterkeste juniorløftere 

Oppdatering 7/3-2006 av Tone Ingebretsen: 
 
Det er med stor glede vi nå kan gratulere Andreas 
Hjelmtveit som juniorverdensmester 2005. En veldig 
gledelig nyhet for styrkeløft-Norge! Som kjent løftet 
Andreas til sølv i fjorårets jr.-VM, men nå viser det seg at 
russeren Arsen Abdulkarimov som vant klassen til Andreas, 
har avlagt positiv dopingprøve. Det er en utrolig gledelig 
nyhet vi nå har fått, men som vanlig en bismak at vinneren 
ikke blir hyllet som vinner under selve mesterskapet. 
Landslagstrener Dietmar Wolf uttrykker i dag stor glede på 
vegne av Andreas, og kommenterer følgende: "Det har 
kommet en del dopingdommer i forbindelse med VMJ 05, og 
deriblant vinneren i klasse inntil 100 kg. Andreas er altså nå 
juniorverdensmester i 100 kg-klassen. 
Det er fantastisk flott at han nå har fått betalt for alt slit og 
så mye trening han har lagt ned i forbindelse med 
forberedelsene til jr.-VM!” 
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Styrkeløft 
overskygger det 
meste for Jøren 
Skadsem Eikeland 
(21) fra Sandnes.  
- Jeg ble vel 
forespurt fordi jeg 
er engasjert. Det er 
jo en 
tillitserklæring og 
det er vanskelig å si 
nei, sier han. På 
tinget i år ble han 
valgt inn som 
varamedlem i 
forbundsstyret. 
 
- Det er bra at junior-
NM kommer tidlig, da 
får jeg nemlig 
unnagjort det meste 
før eksamen. Det blir 
litt for lite fokus på 
skolen. Styrkeløft er 
mer interessant, sier 
Jøren Skadsem 
Eikeland.  
At han er «hekta» på 
styrkeløft, vitner 
denne uttalelsen om: 
- Jeg kan sitte og 
studerer for meg selv 
på skolen og plutselig 
dette ut midt i en 
setning, og tankene 
fortsetter med 
styrkeløft, sier han. 
Studiene avsluttes til 
sommeren, og da blir 
det rikelig anledning til 
å konsentrere seg om 
styrkeløft. 
 

Varamedlem 
 
Jøren ble valgt inn som 
varamedlem til NSF-
styret på 
forbundstinget. 
Dermed er Norges 
Styrkeløftforbund på 
linje med NSF som v il 
ha ungdom med i 
idrettsorganisasjonen. 
Jøren fikk sin «ilddåp» 
som organisator da han 
så og si ble kastet ut i 
oppgaven med å ha 
ansvaret for en 
nasjonal 
ungdomssamling i 
Sandnes. 
- Da hadde jeg vært 
med i 
ungdomskomiteen i ett 
år, men så måtte Linda 
Høiland, som hadde 
det meste av ansvaret, 
reise til Eidinburgh i 
Skottland. Dermed 
måtte jeg overta 
ansvaret. Heldigvis 
hadde jeg god kontakt 
med 
forbundspresidenten 
som også er fra 
Sandnes, forteller 
Jøren. 

 
Ressursperson 
 
Jøren studerer 
økonomi ved 
universitetet i 
Stavanger og tar sikte 
på å bli bachelor i 
økonomi og 
informatikk.   
Foruten å være et stort 
styrkeløfttalent, er han 
en nyttig 
ressursperson. Han er 
kasserer i klubben sin, 
Ganddal Atletklubb, og 
sekretær i kretsstyret. 
I tillegg er han leder 
for ungdomskomiteen i 
NSF.  
I sitt første 
styrkeløftstevne deltok 
han etter å ha trent et 
snaut år, i 
ungdomsklassen 82,5 
kg. Han fikk serien 155 
kg, 82,5 kg og 160 kg. 
 
Sesongkort 
 
Ved siden av styrkeløft 
er Jøren opptatt av 
fotball, ellers er det 
lite tid til annet. 
- Jeg har sesongkort på 
Viking stadion og kan 
se alle kampene. Jeg 
er Viking-supporter, 
men jeg spiller ikke 
fotball selv. Jeg er en 
av de få som heller 
aldri har gjort det, sier 
Jøren.  
- Nå er det styrkeløft 
som gjelder, 
understreker han.
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Marius Arnesen er 
en god mann å ha 
for styrkeløft-
landslaget. 
Han livnærer seg 
med å kjøre 
minibuss, og denne 
helgen stilte han 
velvillig både seg 
selv, og bussen til 
rådighet, og fraktet 
alle velberget tur 
retur Sverige.  
 
Det eneste dramatiske 
på turen var ei svensk 
katte, som møtte sitt 
endelikt i form av en 
norsk minibuss.  
Så om bussturen gikk 
fortreffelig, så var ikke 
oppholdet for Marius 
noe å skrive hjem om. 
Ei skjev svensk seng 
ødela ryggen og etter 
noen testløft på 
oppvarminga måtte 
han kaste inn håndkle. 
Skikkelig bittert, men 
smilet var likevel raskt 
tilbake på plass. 
 
Borlenge AK var teknisk 
arrangør og hadde sine 
treningslokaler i 
kjelleren på 
idrettshallen der 
stevnet ble arrangert. 
 
Finnene sender ikke 
lenger deltakere til 
Nordisk og med 39 
deltakere så gikk all 
løftingen på en dag. 

Riktignok ble det en 
lang dag da innveiing 
startet kl 08.00 og 
løftingen var ferdig kl 
18.00. 
 
Damene var først  
i ilden 
 
I klasse 67,5 ble det 
bronsemedalje på 
Grete Nessø. Hun 
løftet serien 150 – 90 – 
150 = 390 kg. 
Benkpress resultatet på 
90 kg er ny pers. 
Grete har nå komplett 
samling med Nordiske 
medaljer. Hun fikk sin 
første medalje helt 
tilbake i 1988, da ble 
det sølv. I fjor ble det 
gull.I 75 kg klassen så 
ble det seier til Tone 
Ingebretsen. Med 
serien 175 – 80 – 162,5 
= 417,5 kg, slo hun 
svenske Lena Tjäder 
med 15 kg.  175 kg i 
knebøy og 162,5 kg i 
markløft er ”perser” 

etter comebacket. 
Tone har også flere 
Nordiske medaljer fra 
før, men dette var den 
første medalje av 
edleste valør. Hun fikk 
også sin første medalje 
i 1988. Jeg har ikke 
skrevet feil. Disse 
fantastiske damene har 
faktisk vært med 
internasjonalt i 17 år. 
Tatt seg 
fødselspermisjoner og 
kommet igjen. Flotte 
forbilder for andre 
kvinner. Styrkeløft er 
for alle.  Gratulerer 
med gullet Tone. 
 
I klasse +75 kg hadde 
ikke Anita Sæbø den 
store dagen. En 
forkalkning i skuldra 
gjorde at hun ikke 
kunne bruke 
benkskjorte. Hun 
hadde heller ikke klaff 
i knebøy og mark. Men 
serien 165 – 70 – 150 = 
385 kg holdt til 
bronsemedalje. 

Grete Nessø med 150 kg i markløft 
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Det ble svensk 
dobbeltseier i klassen 
ved Malin Wikberg og 
Leena Takamaa. 
Dette var den tyngste 
klassen og det var 
egentlig rått parti da, 
Malin veide inn på 
95,9kg. 
 
Regler i Nordisk 
 
Det nordiske 
styrkeløftforbundet har 
på noen områder sine 
egne regler. Blant 
annet er det færre 
vektklasser og for 
damer så er det 7 
klasser fra 48 kg til +75 
kg. 
For herrene er det 9 
klasser fra 60 kg til + 
125 kg,  
En annen spesialitet er 
at en må stille i den 
vektklassen en er 
påmeldt. Greier du 
ikke vekten så er det 
rett ut. 
 
Beste dameløfter ble 
Marie Erikson fra 
Sverige. 380 kg 
dammenlagt på 54,1 kg 
kroppsvekt ga 459 
poeng.  
 
Geir Bedin og Grete 
Nessø var ikke med på 
bussturen. De kom 
direkte i fullastet bil 
med supportere fra 
Røros. Det så ikke ut til 
at turen hadde tatt 
kreftene fra Geir der 

han stillte i 90 kg 
klassen. 307,5 – 165 – 
277,5 = 750 kg holdt til 
bronse i klassen, Det 
ble pers i benk og 
sammenlagt. 
Geir hadde en 4. plass 
fra Nordisk tidligere. 
Det var i Sandnes i 
1994. 
Kampen om gullet sto 
mellom svenskene 
Patrik Turesson og 
Fredrik Green. Med 5 
godkjente løft ble 
Patrik likevel suveren 
vinner med 50 kg, sjøl 
om han hadde dårlig 
uttelling. 
 
De siste norske 
deltakerne på 
lørdagskvelden var 
bamsene Lars 
Markussen 120,8 kg og 
Olaf Dahl 135,9 kg. 
Lars var hele turens 
muntrasjonsråd, og 
Olaf gikk rundt med et 

bredt glis. 
Lars gjorde det virkelig 
bra. 330 – 237,5 – 310 = 
877,5 kg Dette var pers 
med 25 kg sammenlagt 
og han hadde mer på 
lager. Det ble 4. plass. 
 
Det var meget hard 
konkurranse i denne 
klassen. Olaf Wiklund 
vant på 907,5 kg, foran 
landsmannen Stefan 
Húlden med 905 kg. 
Bronse ble det på 
dansken Morten Sørig 
med 887,5 kg, 10 kg 
foran Lars. Sørig 
stoppet på 305 kg i 
markløft, men han 
høynet frisk helt opp 
til 325 kg i siste forsøk. 
Det ble da lagt inn 
327,5 på Lars for å slå 
Sørig. Men dansken 
bommet på sitt løft, og 
Lars dro 327,5 kg opp 
til knærne, der han  
 

Lars Markussen, 300 kg i markløft 
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tippet litt frampå og 
misset løftet. Med litt 
mer flaks hadde det 
blitt bronse. 
 
Olaf hadde en meget 
hard konkurrent i sin 
klasse, nemlig Fredrik 
Svenson. Han hadde 
meldt inn en 
åpningsvekt på 312,5 
kg i benkpress. Men 
den godeste Fredrik 
kom aldri så langt. 3 
grunne knebøyer på 
345 kg, og rett ut. Da 
hjalp det lite at den 
svenske lederen Ove 
Eriksson annonserte 
”firsifret” før 
konkurransen begynte. 
Da det bare var 
påmeldt 2 stykker i 
klassen, så var gullet 
klart for Olaf etter at 
knebøy var over.  Olaf 
var ikke i sin beste 
form da han hadde 
vært skadet i ryggen.  
 
320 – 250 – 320 = 890 
kg er bare 22,5 kg bak 
pers sammenlagt, så 
det var på ingen måte 
noen dårlig prestasjon 
av Olaf. Gratulerer 
med gullet. 
 
I klasse 110 kg gjorde 
svensken Janne Salema 
et bra stevne. 340 – 
225 –350 = 915 kg er et 
pent resultat i denne 
klassen. Markløften var 
virkelig imponerende. 
 

Om arrangementet 
 
Borlenge AK 
gjennomførte et bra 
Nordisk mesterskap. 
Løftearenaen var rigget 
opp inne i en 
idrettshall. Det var satt 
opp skjermvegger bak 
plattingen dekorert 
med de nordiske flagg 
og Borlenge AK sitt 
emblem. Bak denne 
veggen var 
klargjøringsområdet for 
løfterne. 
Oppvarmingen var 
nede i kjelleren i 
klubbens 
treningslokale. Der var 
det bra med plass og 
mange løfteplattinger. 

Det eneste som 
manglet var publikum 
og stemning. Og hadde 
det kommet noe 
publikum så manglet 
det resultatservice. 
Det var kun en 17” 
monitor vendt mot 
klargjøringsområdet 
bak sekretariatet. 
 
Mye bra i 
arrangementet, men 
noen detaljer mangler 
for å gi topp karakter. 
 
 
 
 

Det norske laget 
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Maria Gudsteinsdottir  
 
Det er ikke hvert år islendingene er 
med på Nordisk, men dette året ble 
det et sympatisk møte med Maria 
Gudsteisdottir. Hun vant klasse 67,5 
kg. 165 – 85 – 185 = 435 kg. Dette 
resultatet ga 446 poeng og hun ble nr 
2 i poengkampen bak Marie Erikson. 
Den blonde saga datter stilte med et 
hjelpeapparat med bare kvinnelige 
medlemmer. Et fargerikt team som 
virkelig ble lagt merke til. 
 
Amit Selberg ble stevnets  
beste løfter 
 
Han var alt uttatt til VM og trengte 
egentlig ikke stille på Nordisk. Men 
han skulle likevel ha tung knebøy og 
benk-trening, og valgte derfor å stilte 
opp. 
Imidlertid ble det ikke så tungt i 
knebøy da han måtte ta 270 kg to 
ganger for å få det godkjent. Amit 
hadde forrige helg hatt to gode forsøk 
på 200 kg i benkpress, så derfor måtte 
han være fornøyd med 190 kg denne 
gangen. I markløft der han hadde 
tenkt å ta det med ro, måtte han gå 
til for fullt, da han fryktet at 

klubbkompisen 
Patrik Tureson 
skulle slå han 
på poeng. 245 
kg gikk lett 
opp, bare 5 kg 
bak pers.  
Janne Salema 
splittet de to 
klubbkompisene 
og kom inn på 
2. plass på 
poeng.  

 

Kathrine Holmgaard Bak 
 
Heter en ung dansk styrkeløfter.  
Som bildet viser var hun uheldig i 
markløft. Beina skled ut på den glatte 
plattingen og hun satte 140 kg ned på 
den ene foten sin. Hun ble under gråt 
båret ut, men etter ei lita stund kom 
hun seg på beina igjen og haltet 
omkring. 
Fikk mail fra henne på søndag kveld 
og gjorde da ”nesten ikke ondt mer”. 
Og hun var mer irritert over at hun 
ikke fikk 140 kg, for det ville vært ny 
pers.  
Skylden for ulykken må arrangørene 
ta, da de var veldig ivrige med ei våt 
vaskefille på et gummibelegg. Denne 
plattingen var beregnet på støvsuging 
eller tørr mopping. 

Maria Gudsteinsdottir 

Amit Selberg 

Kathrine Holmgaard Bak 
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Årets Junior-NM ble 
arrangert i 
Haukelandshallen i 
Bergen av Odin SK. 
Nytt av året var at 
også 
veteranløfterne 
inngikk i samme 
stevne og det var 
dermed klart for et 
omfattende 
mesterskap over 3 
dager. 
 
 
Veteraner 
 
Den eldre garde løftet 
første dagen, med 
kjente travere som 
Tormod Andersen og 
Sigve Valentinsen på 
startlisten. 
Valentinsen, som løfter 
for Sandnes, tok hjem 
seieren sammenlagt i 

yngre veteran med 
290-180-265=735 og 
495 poeng i klasse 
82,5. Rolf Olsen fra 
Halden SI ble 
andremann med 461 
poeng, mens 457 poeng 
holdt til å bli nummer 
tre for Andersen. 
Brumunddals Jørn 
Kroken hadde et forsøk 

på 203kg og ny norsk 
rekord i klasse 90kg, 
men det ble for tungt 
denne gang. 
 
I kategori eldre 
veteran trakk Vidar 
Ringvold fra 
Brumunddal det 
lengste strået. I klasse 
125kg løftet han 242,5-
215-240 og oppnådde 
med det 411 poeng. 
Rolf Stenberg fra Sande 
ble nummer to og 
Anders T. Solheim fra 
Ulefoss ble nummer tre 
med henholdsvis 371 
og 368 poeng. 
 
Av superveteranene 
vant Truls Kristensen 
fra Fredrikstad. 247,5-
167,5-232,5=647,5 gav 
382 poeng og seier 
med klar margin. Rolf 
Halvorsen, Odin SK, ble 
nummer to med 323  

Stevnets eldstemann, Arnfinn skadsem, hadde med et barnebarn 
hver av dagene.  Foto: Bente Arntsen 

Katrine Hammerås i knebøy   Foto: Martin Waagen 
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poeng. Rolf satte ny 
verdensrekord i 
benkpress 82,5kg-
klassen med hele 
163kg! Peer Bjaaland 
fra Hammerfest ble 
tredjemann med 320 
poeng. 
 
Damene 
 
Andre dag var det klart 
for kvinner og juniorer. 
I ungdomsklassen for 
kvinner var det to 
deltakere, begge fra 
Sande KK. Gro 
Johansen løftet i klasse 
52kg. 100-37,5-
90=227,5kg holdt til 
andre plass 
sammenlagt og 279 
poeng bak 
klubbvenninne Celina 
K. Tunstrøm i klasse 
67,5kg. Hun løftet 85-
75-110=270kg og 
oppnådde med det 288 
poeng. 
 
I for juniorer innfridde 
Hildeborg Juvet Hugdal 
fra Sauda sitt 
favorittstempel med 
240-150-200=590kg, 
470 poeng og 
bestemannspokalen 
sammenlagt. Hun 
løftet i tillegg lett ny 
norsk rekord med 
153kg i fjerdeløft 
benkpress. I markløft 
ble det også norsk 
rekord for Hildeborg. 
Hun gjorde også her et 
fjerde løft og forsøk på 

207,5kg, noe som ble 
for tungt denne gang. 
Hege Helseth fra Sande 
ble nummer to med 
419 poeng foran 
Kathrine Hammerås fra 
Melhus med 346 poeng. 
 
I kategori yngre 
veteran var Lise Engnes 
fra Sande alene da Gry 
Ek Gunnarson fra Oslo 
SK røk ut. Dette 
stoppet henne likevel 
ikke fra å gjøre et bra 
stevne. 130-85-
155=370kg og 372 
poeng er ny pers for 
Lise. 
 
Junior herrer 
 
Juniorklassen for 
herrer hadde en 
naturlig favoritt i 
Andreas Hjelmtveit fra 
Hommersåk. Den 
nybakte 
verdensmesteren løftet 
lett 325-195-330=850kg 
i klasse 100kg. 518 

poeng holdt til klar 
seier foran Eirik 
Jørgensen med 451 
poeng. Bjørn Larsen, 
Ålesund SK, sikret seg 
tredjeplassen i siste 
markløft med 449,66 
poeng, et halvt poeng 
foran Jan Inge Espedal 
fra Sandnes. 
 
Alexander Høivik satte 
med 180,5kg i 
benkpress ny norsk 
rekord i klasse 75kg, 
mens Kato Marøy fikk 
godkjent 205,5 i 110kg-
klassen. 
 

Håkon Farstad i markløft Foto: Martin Waagen 
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Ungdom 
 
Søndag var siste dag og 
ungdommenes tur til å 
innta plattingen. Det 
skulle vise seg å bli en 
jevn duell mellom 
Simen Imingen fra 
Brumunddal og 
Fredrikstads Asef 
Mostafaei. Da Asef 
bommet siste markløft 
var saken klar, Simen 
var sammenlagt vinner 
i en kategori som holdt 
meget bra nivå! 230-
142,5-227,5=600kg, 
norsk rekord i markløft 
og sammenlagt og 428 
poeng. Asef fikk 230-
170-220=620kg og 
norsk rekord 
sammenlagt. Han 
hadde også et godt 
forsøk på 172,5kg i 
benkpress som ville 
gitt ny norsk rekord. 
Morten Hope løftet i 
100kg-klassen og ble 
tredjemann med 397 
poeng og ny norsk 
rekord med 263kg i 
knebøy. 
 
Andre norske rekorder 
var Arild Jensen 
Waage, Fræna AK, 
171,5kg i 
benkpress(90kg) og 
Øyvind Haugrav, 
Brumunddal AK, 260kg 
i markløft(110kg).

Stevnets beste ungdomsløfter, Simen Imingen, satte ny 
norgesrekord i markløft. Foto: Martin Waagen 

Deltakere fra Skogn.    Foto: Jøren Skadsem Eikeland 



Nye talenter - Hege Helseth 
 

Tekst: Bente Arntsen 

 

StyrkeIdrett nr 1 2006 28 
 

 

 

Hege er i 
utviklingsgruppa og 
trener mot WEC. 
 
Fortell litt om deg selv 
Jeg er 23 år, bor i egen 
leilighet i Drammen. 
Alene med Emma Elise 
på 2 år. Studerer 
sykepleie på siste året 
nå og jobber på 
sykehuset og i 
hjemmesykepleien. 
Fritiden  bruker jeg på 
Emma. Vi er på 
skauen, eller på 
badeland. Elsker å 
shoppe! Presser inn et 
par kaffebesøk hos 
familie og av og til en 
bytur med venner! Har 
stor interesse for 
interiør og har stadig 
vekk et 
oppussingsprosjekt på 
gang. 
 

Hvor høy er du, hva 
veier du og hvor lenge 
har du trent? 
Jeg er drøye 1,55 og 
veier 64kg. Styrkeløft 
har jeg kun drevet med 
i 2 år. Startet 
idrettskarrieren på 
håndballbanen da jeg 
var 6 år, og begynte 
med fotball som 
9åring. Etter x antall 
forstuvninger av 
ankler, så røk 
leddbåndene i begge 
anklene i 2000 og jeg 
ble satt ut av alt som 
het baneidrett. 2001 
ble jeg syk og det var 
under opptreningen, at 
jeg begynte å trene på 
studio. Kom i kontakt 
med en bygger og en 
fitnessutøver som jeg 
trente med helt til jeg 
fikk datteren min i 
2003. Var mest aerobic 
og spinning. Etter 
fødselen var jeg vel litt 
desperat etter å få 
igjen fasongen og 
kjørte på. Tor Egil 
Skogly oppdaget at jeg 
økte fort og sa jeg 
måtte utnytte dette 
bedre. Han sendte meg 
ut til Sande 
Kraftsportklubb og så 
var det gjort. 
 
 

Når deltok du på ditt 
første styrkeløftstevne, 
og hva løftet du? 
13. mars 2004.. he he.. 
lite seriestevne på Jans 
Gym på Skoger, løftet 
120-62,5-132,5-315. 
Fikk de to første i bøy 
underkjent, og trodde 
jeg virkelig jeg skulle 
gå fullstendig ut av 
mitt gode skinn. Fikk 
nok den siste bøyen 
godkjent av ren 
sympati. 
 
Hvem og hva fikk deg 
til å starte med 
styrkeløft? 
Som sagt var det Tor 
Egil som fikk meg inn 
på sporet av styrkeløft. 
Jeg har alltid hatt et 
sterkt 
konkurranseinnsikt, og 
savnet kicket man får 
fra håndball-fotball. 
Siden jeg var ”bannet” 
fra alt som het 
baneidrett, så jeg 
dette som en flott 
mulighet til å 
konkurrere igjen. Det 
skal nevnes at et par 
sleivete kommentarer 
fra noen kamerater om 
at jenter ikke passer til 
å drive med styrkeløft 
tente en djevel i meg 
og et sterkt ønske om å 
motbevise dem. 
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Din neste store 
konkurranse er WEC, 
hva er dine mål til 
dette? 
Som alle andre, presse 
egne grenser litt til. 
Jeg har trent godt i det 
siste og håper og tror 
jeg skal klare å kjøre 
en god 
oppkjøringsperiode. 
Jeg har avsluttende 
eksamener i den 
perioden, men ser ikke 
på det som noe 
problem. 
 
Du er nettopp blitt 
seniorløfter, hvordan 
har overgangen vært? 
Det er helt klart en 
overgang å gå fra å 
være alene i klassen, 
til å møte den 
konkurransen jeg 
møter nå. Vanskeligere 
å hevde seg. Jeg har 
ingen forhåpninger om 
å hevde meg de første 
3-4årene, men satser 
på en jevn fremgang i 
tida som kommer. 
Uansett ser jeg det 
som veldig 
motiverende og 
lærerikt med 
konkurransen. 
 
Hva er dine personlige 
rekorder, og hva er 
dine meritter? 
Personlige rekorder: 
162,5 –95 –165 -415. 
Har gull i Benk-NM 
2004 og 2005, Bronse i  
NM 2005 og 2006, samt 

Jr/U-Nordisk 2005. 
Gull Jr/U-NM 2004 og 
2005. Norsk rekord i 
benk for junior kl 67,5 
og benkpressrekord for 
junior kl 67,5. 
Elitepokal i benkpress. 
 
Hvordan kan en 
treningsuke se ut for 
deg? 
Når alt går som 
planlagt blir det 
styrkeøkter mandag-
onsdag-fredag. En til to 
kondisjonsøkter utover 
det. Kjører jo Dietmar-
program som de fleste 
kjenner oppbygningen 
på, og trives godt med 
det. 
 
Hva er dine 
favorittøvelser og 
hvorfor? 
Liker vel de øvelsene 
jeg øker i pr. d.d, gjør 
ikke alle det? Utover 
det liker jeg fransk 
press. Ser veldig sterk 
ut der jeg ligger med 
STORE vekter på 
stanga, og kjører 
masse masse mage! 
 
Har du noen forbilder? 
Tre personer jeg 
virkelig ser opptil. Per 
Ove Sjøl og Lars 
Samnøy i klubben min. 
De stiller alltid opp, 
støtter, uten unntak og 
gir konstruktive 
tilbakemeldinger. De 
sitter på mye 
kunnskaper om 
styrkeløft og har alltid 

tid til å høre på sytinga 
mi. Dette betyr mye 
for motivasjonen til 
trening. For jeg får av 
og til perioder hvor jeg 
tenker at hva er vitsen. 
Da er det godt å ha 
noen som gir en et 
realt spark bak. Sist er 
Bente Arntsen, som tok 
meg inn under ”sine 
vinger” da jeg begynte 
på styrkeløft. Det 
utgjorde mye for meg 
at hun tok kontakt da 
hun hørte jeg hadde 
begynt. Hun er en flott 
rollemodell for alle, 
spesielt jenter som 
løfter. Alle disse viser 
at de har tro på meg 
som styrkeløfter og det 
er mye av drivkraften 
min på treninger. 
 
Hvordan synes du det 
er å være jente og 
styrkeløfter, og får du 
noen kommentarer på 
at du er styrkeløfter? 
 
Kjempekult! Alltid 
vært gutte-jente, og 
synes det er flott at 
det er blitt så mange 
jenter i en typisk 
mannsidrett. Jeg føler 
jeg møter mer respekt 
og anerkjennelse nå 
enn før. Får dog stadig 
vekk høre at jeg som 
er så lita, kan ikke 
være noe sterk. Spør 
alltid hvor mye jeg 
løfter i benk, og da 
gidder jeg hvertfall 
ikke å fortelle dem om  
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benkskjorta. Styrkeløft 
har blitt en del av min 
hverdag og jeg trives 
veldig godt med! 
 
Du sitter i styret i 
Sande KK. Hva gjør 
dere for å rekruttere 
nye jenteløftere? 
Uff, da, vi kunne gjort 
mye mye mer. Jeg har 
dessverre ikke vært så 
veldig aktiv på den 
fronten i klubben, da 
jeg har hatt liten 
mulighet til å trene i 
klubblokalene. Celina 
Kuresho Thunstrøm 
løfter for oss, og er en 
liten pioner ute blant 
ungdommen i Sande. Vi 
har mange jenter fra 
håndball og 
friidrettsmiljøet som 
trener hos oss, men 
foreløpig er disse litt 
”redde” for å få store 
muskler.  

Ellers er planen å få i 
gang jentetreninger 
utover 
våren/sommeren. Vi 
skal få i gang 
fadderordning for alle 
nye som ønsker å prøve 
styrkeløft, samt en 
egen jentegruppe i 
klubben. Denne har vi 
også skaffet noe 
sponsor til. 
 
Hva er ditt beste 
treningstips til 
nybegynnere? 
Tenk langsiktig! Rom 
ble absolutt ikke bygd 
på en dag, og slik er 
det med styrken. Lær 
teknikken før man 
kjører på med vekter. 
Tren målrettet og søk 
veiledning hos erfarne 
løftere. Kosthold er 
viktig, spis sunt og 
variert krydret med litt 
sjokolade! Ellers så er 
jeg veldig fan av at 

trening skal være 
lystbetont. Tren 
sammen med venner 
og ha det sosialt! 
 
Har du en historie fra 
trening/konkurranse? 
Jeg hadde nettopp fått 
Erectorskjorta og 
kunne ikke vente til 
trening med å prøve 
den. Den var jo trang 
som et helvete, men 
stae meg skulle ha den 
på. Det endte med at 
jeg fikk den over 
hodet, med armene 
delvis på plass, da jeg 
satt bomfast med 
armene over hodet. 
Jeg kom så å si ingen 
vei. Til slutt måtte jeg 
rusle over til naboen 
og be han hjelpe meg 
av med skjorta… 
 
Vi ønsker Hege lykke til 
i WEC! 

Hege i benkpress under NM på Melhus  Foto: Arne Vidar Stølan 
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35000 tilskuere 
under World 
Games` 
åpningsseremoni. 
 
World Games 2005 gikk 
av stabelen 14.-24. juli 
i Duisburg, Tyskland. 
Verdenseliten i 
styrkeløft var invitert 
til å delta fra 14.-18. 
juli, med løfting 16. og 
17. juli. Norge var 
representert med to 
løftere; Inger Blikra og 
Frode Rui. Foruten 
våre løftere reiste også 
sportslig leder, 
Dietmar Wolf, samt 
undertegnede som var 
uttatt som dommer. 
Arnulf Wahlstrøm er 
som kjent president i 
EPF og visepresident i 
IPF, han var selvsagt 
også en del av 
reisefølget.   
 
Arena for 
åpningsseremonien var 
nye MSV stadion i 
Sportpark Duisburg-
Wedau, og vi forlot 
hjemlandet under 
World Games` første 
dag, tidsnok til at vi 
fikk med oss denne 
flotte seansen.  
Hele 35000 tilskuere 
hadde funnet veien til 
stadion, og med 
underholdning og sang 
av høy kvalitet var det 
ingen tvil om at det vi 
nå deltok i var stort. 

Totalt 90 nasjoner 
skulle delta i 40 
forskjellige idretter 
fordelt på 170 
disipliner, hvorav 
Norge var representert 
i idrettsgrenene 
orientering, 
feltbueskyting, dans, 
billiard, vannski og 
styrkeløft. Totalt var 
det 3500 
idrettsutøvere som 
skulle i ilden under 
lekene.  
President av den 
internasjonale 
olympiske komité, 
Jaques Rogge og 
president i den 
internasjonale World 
Games komité, Ron 
Froehlich, sørget for 
en høytidelig åpning, 
etterfulgt av både 
musikalsk og 
kunstnerisk 
underholdning. 
 

Samlingspunkt 
 
Sportpark Duisburg-
Wedau var organisert 
som World Games 
deltakernes 
samlingspunkt. Her var 
det satt opp et stort 
mattelt hvor 
deltakerne 
kostnadsfritt kunne 
spise både lunsj og 
middag, i tillegg var 
det en rekke 
salgsboder, 
underholdningsarena 
og informasjonskontor. 
Med dette 
samlingspunktet som 
et felles utgangspunkt 
for alle tilreisende, var 
det tilrettelagt med 
gode bussforbindelser 
til de idrettene som 
hadde arenaer i 
utkanten av byens 
sentrum. 
 

De norske deltakerne i World Games 
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Styrkeløftarenaen 
 
Arena for styrkeløft var 
Rheinhausenhalle i 
Duisburg. 
Rheinhausenhalle var 
en teatersal med 
scene, passe stor til 
løfteplatting, dommere 
og sekretariat, samt 
med 900 sitteplasser 
for tilskuere, fordelt i 
sal og galleri. 
Oppvarmingsrommet 
var usedvanlig trangt, 
og det var kun 
tilrettelagt med tre 
oppvarmingsplattinger. 
Allerede når de 
letteste dameløfterne 
var i gang med 
oppvarmingen, ante 
man kaotiske 
tilstander. Ved 
ankomst til Duisburg 
ble alle deltakere og 
funksjonærer 
registrert, og tildelt 
kodet adgangskort. 
Dette adgangskortet 
definerte de områdene 
de enkelte delegatene 
hadde anledning til å 
bevege seg på til gitte 
tider. Denne ordningen 
fungerte 
tilfredstillende, og 
begrenset i alle fall 
antall mennesker i 
oppvarmingsrommet til 
det minimale. 
 

 
Bofasiliteter for 
verdenseliten i 
styrkeløft 
 
Samtlige deltakere i 
styrkeløft var samlet 
på et og samme hotell. 
Hotellet lå nokså 
usentralt både i 
forhold til byens 
sentrum og løftearena, 
det var imidlertid satt 
opp ”shuttle” til begge 
steder, så ingen så ut 
til å lide noen nød av å 
bo litt ute i 
”ødemarken”. 
Hotellet var stort, med 
store rom, hyggelig 
frokostsal og fint 
uteareal. Her fantes 
naturlige 
samlingssteder for alle 
deltakerne, og turstier 
for de som måtte 
værfe i aktivitet for å 
kontrollere vekten sin.   
Teknisk møte ble også 
avholdt på samme 
hotell. Det kom, ikke 
uventet, en del kritikk 
med hensyn til 
oppvarmingslokalene. I 
tillegg var det noe 
misnøye med valg av 
stenger. Teknisk 
arrangør hadde valgt 
Ivanko stenger og 
Ivanko vektskiver til 
både oppvarming og 
konkurranse. Ivanko 
sine styrkeløftstenger 
er omdiskutert, men 
fullt ut IPF-godkjent. 
Problemet er at de er 

rillet på andre steder 
enn øvrige godkjente 
stenger, noe som 
medfører at stangen 
henger seg godt fast i 
skinnleggen om man 
ikke står sumo i 
markløft. 
Stangdiameteren 
holder minste tillatte 
dimensjon, slik at man 
i knebøy får en tendens 
til svikt i bunn av 
løftet.  
Teknisk komité er nå 
satt på saken slik at 
man på sikt kan stille 
krav til plassering av 
de rillete 
markeringene på 
stengene. 
Konkurranseavviklingen 
for øvrig var det ingen 
kommentarer til annet 
enn en opplysning om 
at løfterne skulle møte 
til defilering fem 
minutt før sine 
respektive 
puljestarter. 
 
Damenes dag 
 
Lørdag 16. juli og vi 
var kommet til første 
løftedag, altså 
damenes dag.  
Dameløfterne var 
inndelt i tre grupper, 
44 kg.- 52 kg., 56 kg. - 
67,5 kg. og 75+, hvor 
løfterne altså 
premieres etter poeng 
i sine respektive 
grupper. 
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Inger hadde som alltid 
roen, hun har etter 
hvert en merittliste og 
et erfaringsgrunnlag 
innen 
styrkeløftkonkurranser 
som noen og enhver 
kunne misunne henne.  
Med god tid og sikker 
løfting i oppvarmingen, 
innledet Inger selve 
konkurransen med tre 
godkjente løft i 
knebøy. Verdensrekord 
for unge veteraner, så 
vidt over 40 år, ble 
bonusen i siste knebøy 
på 230 kg. Det beste av 
alt – her er mer å 
hente. 
I benkpress åpnet Inger 
greit på 122,5 kg, 
høynet til 130 kg, som 
også var et greit og 
godkjent løft. Vi 
meldte inn 135 kg. i 
siste benkpressforsøk. 
Dette løftet så greit og 
kontrollert ut helt til 
det plutselig ikke var 

under kontroll i det 
hele tatt. Når det 
svikter i benkpress, 
skjer det så utrolig fort 
at det er til fare for 
løfteren. For de av oss 
som så dette, kan det 
sies at vi er glad Inger 
kom helskinnet fra 
denne episoden. 
Stangen ble sluppet fra 
halvstrake armer 
direkte i halsgropen. 
Det skjedde fortere 
enn skivepåsetterne 
fikk reagere, og nok en 
gang må det bare 
minnes om at det å 
være skivepåsetter i 
benkpress krever fokus 
hele tiden. Utallige 
konkurrenter og 
funksjonærer forsikret 
seg i etterkant om at 
Inger var like ”hel”, 
det var absolutt en 
episode vi kunne ha 
klart oss uten.  
Blek, men fattet, 
fortsatte Inger 

konkurransen. Det var 
nok ikke fullt fokus 
under oppvarmingen i 
markløft, det var et 
taust norsk team 
akkurat da, men det 
gikk seg til etter hvert. 
I beste stil åpnet Inger 
på 210 kg fortsatte 
med greie 220 kg, og 
satset friskt på 222,5 
kg for å kapre et 
forsprang på ukrainske 
Bahriy Tamara som lå 
noen få poeng foran 
Inger. Det viste seg å 
bli litt tungt denne 
gang, men det var det 
også for Tamara, så en 
sammenlagt på 580 kg. 
og en fin fjerdeplass 
ble resultatet etter 
dagens innsats. 
 
Herrenes dag 
 
Søndag 17. juli og 
herrenes store 
jubeldag. Også 
herreløfterne løfter i 
tre grupper, hvor de 
opprinnelige 
vektklassene fordeles. 
Letteste pulje er fra 52 
kg.- 67,5 kg, så 
kommer 75 kg.-90 kg. 
og til sist 90+. Det er 
også her løfternes 
poeng som avgjør 
plasseringen i den gitte 
gruppen.    
Vår mann skulle i ilden 
om ettermiddagen, så 
av ”kjente” løftere var 
det Amit Selberg fra 
Sverige som skulle 
forsvare nordisk ære i  

Inger blir surret av Dietmar 
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den første 
herregruppen. Amit 
hadde fått grønt kort 
til deltakelse kun 4-5 
uker i forkant av World 
Games, noe som gav 
ham liten anledning til 
formtopp. Han 
presterte uansett et 
fint resultat med 
serien 272,5-187,5-230 
og 690 kg. 
sammenlagt, noe som 
holdt til en fortjent 
fjerdeplass. 
 
Frode veide inn på 125 
kg. og startet med 
oppvarming i god tid. 
Med trange 
oppvarmingslokaler, 
tre løfteplattinger, 
mange store 
mennesker og en rekke 
trenere ble det fort 
dårlig luft og liten 
plass. En lufteveranda 
ble vår stasjon for 
surring og 
forberedelser.  
Ved hver 
oppvarmingsstasjon var 
det to personer som 
lastet stangen til 
ønsket vekt, og som 
justerte høyden på 
stativet etter ønske. 
Dette gjorde det 
komfortabelt i forhold 
til det å melde fra om 
neste oppvarmingsløft, 
men det ble ikke 
akkurat mindre folk 
der inne.  
 
 

 
Uansett var det 
ingenting som tydet på 
noen svakheter ved 
Frodes løfting under 
oppvarmingen. Han 
åpnet også lett på 350 
kg., og høynet til 370 
kg. i andreløftet. Her 
ble det noe svikt i bunn 
og Frode tippet 
forover. I siste forsøk 
ble det lagt mer trykk 
på helen, men der ble 
han sittende for langt 
bakpå. Endelig resultat 
i knebøy altså 350 kg. 
Under åpningsløftet i 
benkpress, skled høyre 
fot ut på glatt underlag 
og Frode løftet den 
tilbake i posisjon. For å 
kontrollere løftet, ble 
stoppen i bunn 
uendelig lang, 
konkurransens lengste 
stopp faktisk, og løftet 
gikk til tross for dette 
lett opp. Uansett 
måtte løftet selvsagt 
underkjennes. Andre 
løft på samme vekt 
242,5 kg. ble godkjent, 
og Frode følte selv at 
det her var mer å gi. 
Siste høyningslapp 
viste 255 kg., noe som 
ble noe i tyngste laget 
denne gang. 
 
Markløft er en øvelse 
der Frode har vekslet 
mellom å løfte med 
eller uten 
markløftdrakt. Denne 
gang ble det med eller 
uten belte. Første 

markløft gikk greit 
opp, men i stedet for å 
sette stangen pent ned 
igjen, ble den sluppet 
de siste centimeterne. 
Det er selvsagt ikke 
reglementert, og løftet 
måtte tas på ny. Det 
ryktes at matbitene 
som ble inntatt mellom 
benkpress og markløft 
var på vei opp for å 
hilse på, og at Frode 
synes timingen for 
dette var dårlig… Siste 
løft ble ikke 
resultatgivende og en 
noe misfornøyd, norsk 
løfter måtte ta til 
takke med 9. plassen. 
  
Å bli stående med 
åpningsløftet i alle tre 
øvelsene var ikke 
spesielt trivelig for 
Frode, men denne gang 
var det bare ikke  
 

Frode klar for benkpress 
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Frodes dag i det hele 
tatt. Summen av  
mange uheldige 
omstendigheter og et 
litt for tett 
konkurranseprogram 
hvor viktige 
grunntreningsperioder 
har måttet 
bortprioriteres, var nok 
hovedårsakene til 
Frodes nedslående 
resultat. Frode tok seg 
ti minutt ”stillhet” og 
kom besluttsomt 
tilbake med en lovnad 
om å komme sterkere 
tilbake neste gang – 
noe vi allerede gleder 
oss til. 
  
Gledelig var det at 
svenske Jörgen 
Ljungberg lyktes. Med 
den fine serien 422,5-
270-350 og 1042,5 kg. 
sammenlagt ble det en 
fjerdeplass i dette 
celebre selskap. Med 
et godkjent siste 
markløft på taktiske 
380 kg, hadde han fått 
pallplass. 
Jôrgen var også den 
som løftet mest kg. i 
knebøy uansett 
vektklasse. 
Også Fredrik Svensson 
fra Sverige løftet 
meget bra. Med serien 
352,5-312,5-310 og 975 
kg. sammenlagt ble det 
en fin 7. plass til ham.  
 

 
En litt rotete 
”coaching” av 
amerikanerne gav sølv 
til Brian Siders, mens 
gullet gikk til russeren 
Nikolay Suslov. 
 
Bankett 
 
Etter en lang dag i 
Rheinhausenhalle bar 
det tilbake til hotellet, 
hvor IPF slo på 
stortrommen og 
inviterte til 
festmiddag. Her ble  
det delt ut 
hedersbevisninger og 
diplomer.  

Hyggelig samvær med 
en rekke trivelige 
mennesker er aldri å 
fornekte –  dette med 
å møte gamle kjente år 
etter år er jo bare en 
av fordelene med å 
drive med styrkeløft.  
 
Neste World Games er i 
Taiwan, og kjenner jeg 
Inger og Frode rett, 
satser de begge friskt 
mot 2009 for å få være 
med i nok et World 
Games.

Den norske delegasjonen 
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Kan styrkeløft forhindre terror?  
 
Doping er mye i media for tiden. Heldigvis er styrkeløft i Norge en ren sport, men 
dessverre kan man ikke si det samme om uorganisert trening på treningsstudioer og 
i kroppsbyggermiljøet (ofte stavet "kråps-byggere" av utøverne selv). I media 
omtales stadig sammenhengen mellom bruk av dopingmidler og økt aggressivitet. 
Begrepet ”testobomber” blir ofte brukt. Med dette mener man personer proppfulle 
av dopingmidler/testosteron som går rundt i gatene som udetonerte bomber, klare 
til å sprenges ved den minste provokasjon. Det er ikke mye som skal til før de 
detonerer. En feminin mannlig stemme, lukten av soya eller tofu, og så smeller 
det. I andre tilfeller detonerer de uten noen som helst grunn. 
 
Et annet stort problem som daglig omtales i media er terrorister og 
selvmordsbombere. Dette er et økende problem, men terrorforskere og antidoping 
politiet mener nå at innen kort tid vil testobomber være det største 
terrorproblemet i vesten. I dag er alle redd for selvmordsbombere på busser og tog, 
mens få faktisk tenker over hvilken skade testobomber kan gjøre. 
 
Her ser vi en testobomber som detonerer. Som vi ser på bildet så hadde 
testobomberen også inntatt større mengder med sopp til middag. 
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Testobomberne vil prøve å blande seg i mengden og late som om de er vanlige 
borgere. Men like lite som en araber på en buss kan skjule sitt utseende for å unngå 
å bli mistenkt som selvmordsbomber, like lite kan en testobomber gjøre for å 
skjule sitt utseende: Svære muskler, barbert hode, mistenkelig høy trapezius, 
antydninger til forsvunnet hals, barberte underarmer med utstående blodårer, små 
testikler, rødsprengt ansikt, skyhøyt blodtrykk, kvise på nesa, etc etc. 
Testobomberne vil gjøre det de kan for å unngå å bli gjenkjent ved å bruke store 
sekkeklær, parykk, strekke hals, dra ned genseren for å skjule underarmene, røyke 
intravenøst for å trekke sammen blodårene, ha to tennisballer i buksa, mel i 
ansiktet og løsnese. Antiterrordopingpolitiet har ikke frigitt noen ekte bilder av 
testobombere, men man har laget følgende fantomtegning som bl.a. viser 
antydning til rødsprengt ansikt: 

 
Fantomtegning av testobomber 

 

 
 
Forkledningene vil kunne fungere til en viss grad, men ikke i alle sammenhenger. 
F.eks når en testobomber skal trekke i snora for å få bussen til å stoppe, kan det 
hende han mister taket i nederste delen av ermene på genseren, slik at han 
eksponerer sine barberte underarmer. Dette vil umiddelbart bli oppdaget av 
medpassasjerer, som vil rope høyt ”TESTOBOMBER!!!”. For å nøytralisere 
testobomberne planlegger antiterrordopingpolitiet å utplassere beholdere med 
østrogensprøyter på alle busser.  
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Hvis en testobomber blir oppdaget kan man knuse glasset på beholderen, ta ut 
sprøyta og stikke den i baken på testobomberen. Dette vil føre til at 
testobomberen imploderer og faren vil være over: 

 
Implodert testobomber 

 
 

Dessverre så har mange styrkeløftere enkelte av de samme trekkene som 
testobomberne. Enkelte styrkeløftere har blitt arrestert på grunnlag av små 
testikler, men forskning viser nå at årsaken til dette var bruk av de gamle Marathon 
markløftdraktene. Flere styrkeløftere vurderer nå å gå til sak mot 
utstyrfabrikanten pga bivirkningene av balleknuserdraktene. For å unngå 
trakassering fra antidopingterrorpolitiet har mange styrkeløftere begynt å gå med 
”Sterk, blid og dopingfri” t-skjortene for å vise at de har rent mel i posen. 
Imidlertid har det vist seg å være et svartebørsmarked for kopier av disse 
skjortene, og testobombere har benyttet seg av disse t-skjortene for å late som om 
de er styrkeløftere. Løsningen på dette ser ut til å være spesialproduserte ”Sterk, 
blid og dopingfri” t-skjorter hvor logoen er et hologram som viser vekselvis 
”dopingfri” og ”terrorfri” avhengig av hvilken vinkel lyset faller på logoen. Disse t-
skjortene vil kun være tilgjengelige fra NSF ved fremvisning av godkjent lisens. Med 
dette håper man å stoppe testobomberne som benytter seg av uautoriserte t-
skjorter for å skjule seg i mengden.  
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For å stoppe testobomberne ble det gjort forsøk med å trene opp hunder til å lukte 
høye testosteronverdier, tilsvarende som en narkotikahund. Dette hørtes bra ut i 
teorien, og fungerte i forsøk på hormonlaboratoriet på Aker, men viste seg å ikke 
fungere i praksis. Det visste seg nemlig at alle testobomberne uten unntak inntok 
store doser med proteinpulver og egg. Dette førte til en konstant eim av metangass 
som forvirret testobombehundene. 
 

  
Forvirret testobombehund 

 
I ett tilfelle fikk en testobombehund ferten av en testobomber, men 
testobomberen slapp da ut så mye metangass at testobombhunden ble forsteinet. 
Etter dette ble divisjonen for testobombehunder nedlagt. 
 

 
Forsteinet testobombehund 
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Hva kan så gjøres for å stoppe denne nye terrorbølgen? Jo, svaret er enkelt. For å 
unngå at scenarioet jeg har beskrevet blir en realitet, så må vi sørge for å 
rekruttere flest mulig til å starte med styrkeløft, både fra inn- og utland. Dette vil 
forhindre at utøverne havner i gale miljøer og potensielt blir testobombere. Med 
andre ord vil dette si at styrkeløft forhindrer terror. På sikt vil dette føre til at NSF 
vil motta Nobels Fredspris!  
 
 

 
 

Vidar Tangen mottar Nobels Fredspris på vegne av NSF. 
Prisutdeler er vinneren fra 2002, Jimmy Carter. 

 


