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I denne utgaven av 
StyrkeIdrett har vi fyldige 
reportasjer fra alle de 
store stevnene som har 
vært avviklet de siste par 
månedene. 
Resultatservice fra 
stevnene blir bedre og 
bedre, så i stedet for å 
trykke side opp og ned 
med resultatlister så vil 
vi i SI se hva som skjuler 
seg bak resultatene. 
 
I november braker det 
løs med Styrkeløft-VM på 
hjemmebane i Stavanger, 
og leder av 
styringskomiteen Morten 
Haugseng vil i denne 
utgaven gi oss et lite 
innblikk i hvordan det går 
med forberedelsene. 
I neste SI vil vi fortsette 
oppkjøringen til årets 
store høydepunkt. 
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Tips og artikler 
Skal du på et stevne, 
eller et arrangement 
som kan være av 
interesse for 
StyrkeIdretts lesere så 
send en e-post til 
odsteen@gmail.com.  
 

StyrkeIdrett 

StyrkeIdrett er offisielt 
organ for Norges 
Styrkeløftforbund. 
Bladets hjemmeside 
finnes på 
www.styrkeidrett.no. 
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Norge ble beste nasjon 
i jr. herrer under 
Ungdoms og Junior 
Nordisk i Danmark. 
 
Det var en stor tropp som 
dro til Ungdom og junior 
Nordisk i Danmark den 29 
april. Det ble reist på 
billigst mulig måte med 
ferge fra Oslo til 
Fredrikshavn. Og innleide 
biler derfa til Randers. 
Da holdt budsjettet til 10 
løftere og 3 ledere.  
Egentlig var dette 
mesterskapet terminfestet 
til Finland, men da de 
hadde trukket seg fra det 
Nordiske samarbeidet så tok 
danskene over.  
Flere av de norske 
deltakerne skal være glade 
for at mesterskapet gikk i 
Danmark. Reiseutgiftene til 
Finland er høyere og bare 
halvparten så mange ville 
fått sjansen. 
 
I de 2 første puljene skulle 
Hildeborg og Asef løfte. 
Innveiingen var kl 08.00 på 
morgenen, med stevnestart 
kl 10.00. 
Hildeborg var først i ilden. 
Etter et 2 årig skadeavbrekk 
var dette de første stevne 
hun greide å gjennomføre 
uten at skaden var for 
plagsom.  
Og for et «comeback», 245 
- 165 - 205 = 615 kg. Ny 
nordisk rekord sammenlagt 
både for junior og senior 
Pers og norsk rekord i alle 
øvelser untatt knebøy. 
Det er i knebøy hun har 
vært skadet og der var hun 
15 kg bakpersen, men hun 
har brukt skadeavbrekket 
meget bra i benkpress og 
perset med 12 kg der. 
Det Nordiske Styrkeløft-
forbundet har en del 

særegne regler, bla 
vektklassene. 
Så Hildeborg stilte i klasse 
+75 kg denne gangen, som 
er den høyeste dameklassen 
på Nordisk. Det ble 
naturligvis gull i klassen og 
nr 1 på poeng blant 
damene. 
 
Asef Mostafaei var også 
meget tent på å vise seg 
fram. Målet var 640 kg 
sammenlagt, og plass i NSF 
rekruttgruppe, dvs jr. 
landslaget. 
Med 240 kg i knebøy og 170 
kg i benkpress så var målet 
nådd med 230 kg i markløft. 
Men i Asef er det mye 
«trøkk og tæl», og det var 
uproblematisk å motivere 
han for et skikkelig sisteløft 
på 237,5 kg. Etter en solid 
kraftanstrengelse så kom 
løftet opp og ble godkjent. 
647,5 kg sammenlagt, 
gullmedalje pers med 12,5 
kg og nr 3 på poeng i 
ungdomsklassen. 
 
Til andre innveiing så hadde 
vi 8 løftere, fordelt på 2 

puljer som skulle løfte etter 
hverandre. Dvs når de 4 
første løftet knebøy, så 
skulle de 4 neste varme 
opp. Dietmar og Joakim 
Bjerke surret på løfteren 
inne ved plattingen mens 
undertegnede hadde jobben 
med å hjelpe til på 
oppvarming.  Hildeborg og 
Asef var nå ferdige med sin 
løfting og ble umuddelbart 
satt i arbeid med forkjellige 
oppgaver. Så selv om det 
ble meget hektisk i denne 
runden her så ble alle klare 
til rett tid. 
Alexander Høivik i klasse 75 
kg hadde ikke dagen. 195 kg 
i knebøy ble for tungt 
denne gangen og stevnet 
var over. Alexander dvelte 
ikke lenge ved skuffelsen, 
han satte i gang med å dra 
benkskjorter på sine 
lagkamerater. 
Honnør til Alexander, slik 
skal et lag fungere. 
Simen Imingen hadde bedre 
tur i klasse 75. I knebøy 
avsluttet han med ny pers 
på 245 kg, og med ny pers 
på 150 kg så lå han veldig 

Hildeborg Juvet Hugdal med 205 kg i markløft 
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godt an, før markløft. 
Simens store mål for dagen 
var 630 kg som var det 
automatiske kvalifiserings-
kravet til Jr. EM. 
Simen startet på 225 kg og 
måtte ha 235 kg for å nå 
målet. Men det ble 2 bom 
på denne vekta og han ble 
stående med 620 kg 
sammenlagt. Svensken Asil 
Toma snek seg foran i 
sammendraget med 622,5 
kg, og det ble sølvmedalje 
på Simen. 
Selv om han bommet med 
10 kg på det automatiske 
EM kravet, så ble det etter 
en samlet helhetsvurdering 
EM tur likevel. 
 
I klasse 90 kg hadde Jøren 
Skadsem Eikeland samme 
målsetting som Simen. I 
denne klassen var kravet 
705 kg. 
Jøren trøblet litt i knebøy 
og fikk underkjent et lett 
løft på 262,5. Derfor turte 
de ikke høyne til mer en 
265 i siste forsøk, som ble 
godkjent. Ny pers.  
I benk var det heller ikke 
den store spruten og han 
ble stående med 157,5 kg.  

I markløft ble 265 kg i 
andre forsøk godkjent, og 
det ga 687,5 kg 
sammenlagt, bronsemedalje 
og ny pers. Men desverre 
17,5 kg bak EM kravet. I 
tredje markløft forsøkte 
Jøren 272,5, og hadde han 
fått det godkjent så ville 
vært 10 kg bak EM kravet, 
og da fått EM tur på samme 
måte som Simen. 
I samme klasse som Jøren 
stilte også Steffen Hope. 
Han løftet serien 250 – 
177,5 – 215 =642,5 og det 
ga en 4. plass i klassen. 
I klasse 100 kg ble det gull 
på Jørgen Hansen og sølv på 
Morten Hope. 
Jørgen løftet meget bra i 
knebøy. 3 teknisk gode løft 
som ble avsluttet med 280 
kg.  
I benkpress var han ikke så 
dus med benksjorta og 
måtte ha 3 forsøk før 170 kg 
ble godkjent. 
Med 260 kg i markløft så ble 
det 710 kg sammenlagt. 
 
Morten måtte ha 2 forsøk på 
252,5 i knebøy, og 265 i 
siste gikk greit. 

I benk ble bare 
åpningsløftet på 182,5 kg 
godkjent. 
Men i mark ble det ny pers 
på 225 kg, og sammenlagt 
ny pers på 672,5 kg. 
I klasse 110 kg ble det gull 
på Eirik Jørgensen, med 
serien 280 – 187,5 – 302,5 
=770 kg. 
Nye pers i knebøy, benk og 
sammenlagt for den 
sympatiske Fræna gutten. 
Resultatet holdt også til EM 
tur for Eirik. 
Det ble også gull til Håkon 
Farstad i klasse 125. Håkon 
våknet ikke helt før 
markløften begynte. Han 
sto da med 2 godkjente 
løft. Men i siste øvelsen ble 
det 3 godkjente løft med 
305 kg til slutt og stevnets 
tyngste løft. 
Dermed vant de norske 
juniorene nasjonskampen 
foran Sverige og Danmark. 
 
Som tidligere nevnt så 
hadde danskene tatt 
stevnet da ingen andre ville 
arrangere det. Rammen 
rundt mesterskapet bar 
også preg av dette. 
Mesterskapet ble arranger 
Bryte og Styrkeløftklubben 
FREM sine treningslokaler 
og det var ikke en eneste 
plakat utvendig som viste 
fram at her var det et 
nordisk mesterskap. 
Selve lokalet var stor nok 
da det nesten ikke kom 
publikum. Oppvarmingen 
var meget trang men med 
litt godvilje så gikk det. 
Den tekniske delen av 
stevnet forløp meget bra, 
og ER-Equipment himself, 
Erik Rasmussen gjorde en 
kjempejobb på plattingen. 
Han visket tilogmed 
instruksjoner inn i ørene på 
løfterne når de stod klare. 
 

Simen Imingen med 245 kg i knebøy 



U/Jr Nordisk i Randers, Danmark 
 

Tekst og foto: Jørgen Haug 

 

StyrkeIdrett nr 2 2006 5 
 

 

 
 
Det er et meget bra miljø 
på det norske jr. 
landslaget. En gjeng som 
trives sammen, og som er 
lette å ha med å gjøre. 
Med erfarne løftere som 
Hildeborg og Eirik, så er de 
med på å preger miljøet på 
en positiv måte. 
 
Før avreisen fra Fræna 
hadde Eirik frisket opp sine 
svensk-kunnskaper, og jeg 
vil avslutte denne 
reportasjen med Eirik sitt 
farvel da vi forlot 
banketten: «Hei då, all i 
hopa» 
 
 

Jørgen Hansen, 265 kg ble litt for tungt 

Eirik Jørgensen i markløft 

Asef og Jørgen justerer høyden på sikkerhetsmekanismen 
i benkpress.   Foto: Morten Novum 
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Deilige Danmark 
 
Danskene har et mer avslappet forhold til det 
meste. Dette herlige skiltet fant vi ved enden 
på en gågate. «All kjøring tillatt» sto det på 
skiltet. Gatene var smale, farten lav og 
mennesker og biler myldret om hverandre ute 
i gata. 
 
 
 
 
 
 
 
Søren Mølgård 
 
Den 18 årige dansken Søren Mølgård er en 
meget sterk ungdom. På bildet setter han ny 
verdensrekord på 215 kg i 4. forsøk. Med 300 i 
knebøy, 205 kg tellende sammenlagt i benk og 
250 kg i mark, så ble det 757,5 kg 
sammenlagt. Og beste ungdomsløfter på 
poeng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Be aldri styrkeløftere med hjem 
 
Dette bildet er fra oppvarmingsrommet etter 
at sistemann er forsvunnet ut. 
Nå er du advart. 
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Status for VM-arrangøren 
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I forbindelse med årets 
styrkeløft-begivenhet 
VM for menn og kvinner 
i Stavanger 5 – 12 
november har 
Styrkeidrett tatt en 
prat med lederen for 
styringskomiteen 
Morten Haugseng. 
 
Føler dere at dere har full 
kontroll på arrangementet 
nå et halvt år før det braker 
løs? 
 
At vi har full kontroll er vel 
kanskje å ta litt hardt i, 
men vi har jobbet jevnt og 
trutt i 1,5 år med jevnlige 
møter så jeg tør vel si at vi 
har god oversikt over utført 
og gjenstående oppgaver. 
 
Hvordan ser den 
økonomiske situasjonen ut? 
 
Da vi søkte om å få 
arrangementet hadde vi 
gode indikasjoner på at 
Stavanger Kommune ville gå 
tungt inn med penger til 
arrangementet. Dette har 
de innfridd, vi har fått 
300.000 til arrangementet 
samt 100000 til banketten i 
tillegg har de lånt oss 
Stavanger Idretthall 
vederlagsfritt i 1,5 uke. 
Uten en så fantastisk back-
up fra Stavanger Kommune 

samt oppsparte midler fra 
NSF hadde det ikke vært 
mulig å arrangere stevnet. 
 
Et så stort arrangement må 
vel kreve store 
menneskelige resurser for å 
gjennomføre, hvordan har 
dere klart å løse dette? 
 
Vi har forsøkt å kartlegge 
de funksjonene som krever 
bemanning. Deretter gikk vi 
ut med forespørsel til alle 
klubbene i Norge om det 
var personer som ønsket å 
være med arrangementet 
mot at vi prøvde å skaffe 
rimelig overnatting i form 
av flat seng eller rimelig 
hotell rom.  Responsen var 
bra og vi har fått navn på 
de fleste funksjonene, men 
hvis det fortsatt er personer 
som ønsker å bidra så er det 
bare å gi beskjed til Sigve 
Valentinsen eller Leif 
Skjørestad.  
 
Regner dere med at det blir 
mange tilskuere? 
 
Vi er veldig usikre på dette 
feltet, så usikre at vi ikke 
har budsjettert med det. 
Det vil har besluttet å gjøre 
er å kjøpe bakenden på 25 
busser som trafikkerer 
området i 14 dager før 
konkurransen for å 
promotere stevnet. I tillegg 
har vi en plan på å 
distribuere plakater på 
strategiske steder ca 4 uker 
før konkurransen finner 
sted. Vi har også diskutert å 
gi ut gratis billetter til 
skoler for de useedete 
gruppene som finner sted 
på dagtid samt å gi billetter 
til de som mister 
treningstid p.g.a. 
arrangementet. I tillegg 
håper vi at alle styrkeløft 
interesserte i hele Norden 
kommer for å bivåne 
stevnet, det er jo en 

begivenhet det vil gå mange 
år til finner sted i Norge 
igjen. 
 
Hvordan er det å få 
overnatting i området under 
arrangementet? 
 
Vi har blokkert 3 hotell til 
deltakere og funksjonærer 
så på disse hotellene kan 
ikke tilskuere booke seg 
inn. Stavanger har til nå 
hatt rimelig god hotell 
kapasitet men vi har erfart 
at med oppsvinget i 
oljevirksomheten har 
belegget på hotellene vært 
høyt, så jeg vil anbefale at 
alle som har bestemt seg 
for å ta turen til Stavanger 
å bestille så tidlig som 
mulig. 
 
Er det mulig å holde seg 
oppdatert med 
arrangementet? 
 
Ja vi har en link direkte fra  
styrkeløftforbundets 
hjemmesider til VM’s 
hjemmesider, her ligger det 
blant annet opplysninger 
om hvordan komme seg til 
arenaen, hoteller i 
regionen, tidsskjema, VM 
organisasjon og nyheter. 
Det også verdt å nevne at vi 
har etablert og driver en 
webshop på siden hvor vi 
selger VM effekter. 



Coaching og ledelse i idrett 
 

Tekst: Anett Langva 

 

StyrkeIdrett nr 2 2006 9 
 

 

 
Anett Langva fra 
Ålesund SK har begynt 
sin utdanning innen 
coaching og ledelse. 
Kurset har som mål å 
utdanne kursledere 
som igjen skal ut å 
veilede i klubbene. Her 
kommer referat fra den 
første samlingen. 
 
Fredag 5. mai stod jeg 
grytidlig opp for å starte 
reisen til Tønsberg hvor den 
første samlingen i 
«Coaching og ledelse» 
skulle være. En flytur til 
Oslo og to timers togreise 
senere var jeg fremme. 
Tønsberg er en flott by som 
viste seg fra sin beste side 
hele helga, med strålende 
sol og godt over 20 
varmegrader. Fant frem til 
hotellet uten problemer og 
var svært fornøyd med at 
jeg hadde bestemt meg for 
å droppe «Jeg reiser 
alene»-skiltet hjemme i 
Molde. Jeg var fremme i 
god tid i forveien så det ble 
en svært lang spasertur 
rundt omkring i byen før 
det var tid for lunsj på 
hotellet. 

Det var en lettere forvirret 
forsamling som en etter en 
fant veien inn i spisesalen. 
Etter å ha håndhilst på ca 
halvparten av deltakerne 
måtte jeg innse at jeg kun 
husket navnet på 
kurslederen. Da var det mye 
lettere å huske hvilken 
idrett de ulike personene 
representerte. Sånn for 
enkelthetsskyld hadde jeg 
skiftet til «Styrkeløft – en 
frøkensport?»-toppen min 
rett før lunsj slik at det 
skulle være tydelig hvilken 
idrett jeg kom fra, men det 
var det forbausende få som 
forstod likevel. Selv da 
selve kurset var i gang og vi 
startet med 
presentasjonsrunden var 
det et fåtall som skjønte 
hvilken idrett jeg 
representerte. Alle pauser 
og måltider resten av 
fredagen og til dels lørdag 
ble dermed brukt til å si 
«Nei, styrkeløft og 
vektløfting er ikke samme 
idrett», «Joda, det er 
faktisk flere jenter som 
konkurrerer innen 
styrkeidretter», «Nei, det 
at vi som jenter konkurrerer 
innen styrkeløft betyr ikke 
at vi automatisk får 
skjeggvekst og mørk 
stemme». Da jeg under 
forelesningen om 
«organisasjon og makt» 
også kunne fortelle at vi i 
NSF har 3 kvinner i styret og 
at den ene attpåtil er 
presidenten, holdt enkelte 
på å dette av stolen. Det er 
svært stor spredning på 
kursdeltakerene med tanke 
på ledererfaring, alt i fra de 
som har 4 måneder på 
baken som leder for sin 
klubb (meg) til de som har 
sittet som president i sitt 
særforbund i 12 år. 
 
Ved å gjennomføre studiet 
«Coaching og ledelse i 

idrett» vil jeg 
(forhåpentligvis) tilegne 
meg den teoretiske og 
praktiske kompetansen som 
er nødvendig for at jeg skal 
kunne fungere som veileder 
for andre ledere under 
opplæring, og dermed bidra 
til økt lederutvikling innen 
Norges Styrkeløftforbund. 
Studiet inneholder mye 
organisasjonsteori og mye 
teoretisk og praktisk 
prøving av coaching som 
ledelsesform. Utdanningen 
foregår over 8 måneder 
hvor jeg skal delta på  4 
fellessamlinger og i tillegg 
gjennomføre 30 timer med 
praksis i klubb. På slutten 
av studiet skal deltakerene 
også levere inn et 
gruppeprosjekt hvor vi 
anvender teori på en 
praktisk problemstilling. 
Jeg er på gruppe sammen 
med Tryggve Duun fra 
Norges Vektløfterforbund og 
vi startet allerede på første 
samling å jobbe med en 
problemstilling som passer 
for begge særforbund. Det 
vi sannsynligvis lander på til 
slutt er «Hvordan rekruttere 
og beholde ledere innen 
styrkeløft/vektløfting?» 
Tryggve er en svært 
hyggelig og kunnskapsrik fyr 
og jeg gleder meg til å ta 
fatt på oppgaven sammen 
med ham. 
 
Det faglige innholdet den 
første helgen var utrolig 
interessant og lærerikt. 
Foredragsholderne og  
spesielt kursleder Rolf 
Haugen var et særdeles 
hyggelig bekjentskap. Faglig 
dyktig og utrolig flink til å 
formidle stoffet og 
engasjere deltakerne. Dette 
studiet handler jo mye om 
kommunikasjon mellom 
mennesker og det er det 
ingen tvil om at disse har 
taket på.

Foto: Arne Vidar Stølan 
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Benk-VM for Veteraner 
var denne gangen lagt 
til USA, og det var en 
sterk tropp som hadde 
tatt turen med håp om 
å samle medaljer.  
 
Det ble ikke akkurat 
kunngjort med basuner og 
trompetstøt, men Norge 
hadde faktisk en tropp på 5 
utøvere som tok den lange 
veien til Miami for å delta i 
benkpress-VM for veteraner 
som fant sted i perioden 20. 
– 23. april i år. Foruten 
undertegnede, som deltok i 
klassen superveteran, 
deltok Birger Sundstøl, 
Bjarne Synstad og Truls 
Nygård i eldre veteran og 
Svein Olav Farstad i klassen 
yngre veteran.  
 
Som vanlig stilte den norske 
veterantroppen opp helt 
anonymt uten så mye som 
ei felles T-skjorte å sprade 
i. Synes nok at når vi 
deltakere spanderer 10 – 15 
000 kroner av egen lomme 
for å representere de 
norske fargene, så burde 
forbundet kunne bidra med 
et eller annet uniformt 
klesplagg.  
 
Torsdag var første løftedag 
og jeg var eneste norske 
løfter da. Jeg var påmeldt i 
klasse 90 kilo med beste 
notering 157,5 kg og lå som 
nr. 4 av 8 nominerte med 
høyeste løft på 182,5 kg i 
klassen. Det hadde blitt 
veldig lite skjortetrening på 
meg i tiden før stevnet og 
jeg var blitt direkte 
uvenner med Titan-skjorta, 
så jeg ville satse på å bruke 
ei gammel Metal-skjorte 
som fungerte bedre for meg 
– hadde fått opp greit 165 
kilo på siste treningen. Nå 
hadde jeg skult på 

nomineringslistene og sett 
at jeg hadde  større  
medaljesjanser i klasse 100 
kilo, hvor det bare var 3 
nominerte med høyeste løft  
160 kilo. Og ettersom vekta 
mi svingte rundt 90 kilo, 
kunne jeg velge hvilken 
klasse jeg ville stille i, og 
feig som jeg var, så valgte 
jeg å gå opp i klasse 100 
kilo. Veide inn på 90,3 
kilogram.  (Under EM i fjor 
sto jeg ovenfor akkurat  
samme valget og valgte da 
klassen 90 kilo. Hadde jeg 
den gang valgt 100-kilos 
klassen, hadde det blitt 
sølv!) Nå var jeg fullstendig 
klar over at det sikkert var 
flere som var observant på 
det samme, og ganske riktig 
– da den endelige startlisten 
kom, var det 8 deltakere i 
klasse 100 kilo og bare 5 i 
klasse 90 kilo. 
 
Jeg valgte å åpne på 152,5 
kilo, løftet gikk helt greit 
med 3 hvite lys. Høynet til 
160 kilo i 2. løftet. Blir ropt 
fram, legger meg ned på 
benken, spenner meg opp 
og gjør klar til å løfte  - der 
blir jeg avbrutt og må opp 
fra benken. Stevnelederen 
mente at det var en annen 

som skulle løfte. Etter en 
del prat fram og tilbake, 
finner han ut at det var 
likevel var min tur. Gjør 
meg klar på nytt, men det 
samme gjentar seg nok en 
gang – blir avbrutt og må 
opp fra benken på nytt,  før 
de finner  ut at det faktisk 
var jeg som skulle løfte . 
Skikkelig mye rot! Hadde nå 
helt mistet konsentrasjonen 
og selv og jeg fikk opp 
vekta, ble den underkjent 
pga. skjev utretting. Misset 
også på 3. løftet og endte 
på en 4. plass.160 kilo 
hadde holdt til bronse, men 
med 152,5 kilo ble det 
likevel ny norsk 
singelrekord i klassen.  
 
Neste dag var Birger første 
mann ut i klasse 67,5 kilo. 
Åpner på 112,5 kilo, får 
vekta lett opp, men stanger 
bort i stativet og får løftet 
underkjent. Roter også bort  
2. løftet, mens 3. løftet 
fyker opp som en rakett. 
Ble en 5. plass, men burde 
med normal løfting klart en 
plassering bedre. 
Nestemann ut var vårt 
største medaljehåp, 
fjorårets verdensmester og 
verdensrekordholder, 

Per, Sigrunn, Bjarne, Birger og Svein Olav i hotellets lobby 
Foto: Truls Nygaard 
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Bjarne Synstad i klasse 82,5 
kilo. Bjarne hadde bestilt 
åpningsvekta på 200 kilo og 
fikk den greit opp og 
godkjent. Japaneren 
Yokyama Mutsuo åpnet på 
215 kilo og fikk underkjent, 
dermed ledet Bjarne etter 
første omgang. Bjarne 
høynet  til 205 kilo og får 
også dette opp og godkjent. 
Ny verdensrekord! Men den 
sto dessverre bare vel ett 
minutt, for nå får Mutsuo 
opp og godkjent 215 kilo, og 
dermed også ny 
verdensrekord. Med 
sølvmedaljen allerede trygt 
plassert i lomma og med 
lettere kroppsvekt, høynet 
Bjarne til 215 kilo i siste 
løftet. Nå var det den litt 
merkelige situasjonen at 
dersom Bjarne fikk godkjent 
3. løftet og Mutsuo ikke, 
ville  Bjarne bli 
verdensmester, mens 
Mutsuo ville beholdt 
verdensrekorden, ettersom 
han satte den først. Så her 
var det nok en tabbe fra 
den norske delegasjonen, 
Bjarne burde ha bedt om 
215,5 kilo i sitt siste løft for 
da kunne han både ha blitt 
verdensmester og ny  
verdensrekordholder. Men 
som det gikk, så spilte det 
ingen rolle, Bjarne fikk ikke 
opp 215 kilo, mens Mutsuo 
fikk opp og godkjent 220 
kilo, som nå er den nye 
rekorden. Men Bjarne ble 
stående med norsk og 
europeisk rekord og altså 
sølvmedalje. 
 
I klasse 125 kilo hadde vi 
Truls Nygård. Åpnet greit på 
210 og lå på bronseplass, 
høynet strategisk til 212,5 
som kunne gi en sølvplass, 
avhengig av hvordan de 
andre løfterne i gruppa 
klarte seg. Truls fikk opp og 
godkjent løftet, men 

dessverre for ham fikk også 
konkurrentene godkjent 
sine løft, så Truls rykket 
ned til en 4. plass. Truls  
hadde lånt bort beltet sitt  
til en annen løfter i samme 
pulje, og i siste omgang 
løftet han like før Truls  - 
det var da knapt med tid, 
men vedkommende løfter 
hadde ingen hast med å 
levere beltet tilbake, så 
Truls måtte omtrent rive 
det av han. Truls fikk ikke 
opp siste løftet på 220 kilo, 
og ble stående på en 4. 
plass. 
 
Siste dag, lørdag, hadde vi 
bare én løfter med, Svein 
Olav Farstad i klasse 100 
kilo yngre veteran. Svein 
Olav hadde nok dessverre 
ikke dagen og hadde først 2 
underkjente løft på 230 
kilo. Høynet til 232,5 i siste 
som ville ha gitt sølv, men 
dessverre. Ble stående uten 
plassering. Han var for øvrig 
ikke den eneste, av 11 
løftere i puljen, var det 4 
som røk ut. I klassen 125 
kilo var det også 4 av  9 
løftere som røk ut. Bl.a. en 
som var kommet helt alene 
fra Australia. Så totalt ble 
det bare én medalje på den 
norske troppen, men med 

muligheter og potensial til 
flere.  
Det var ingen russiske 
deltakere med, vi ble 
fortalt at årsaken var at de 
måtte betale 200 $ ekstra 
for å få visum, og det hadde 
de ikke sett seg råd til. Det 
som spesielt må nevnes i 
forbindelse med dette 
stevnet, var at man for 
første gang  i en IPF-
approbert stevne brukte en 
form for sikring på benken. 
Den besto av et stativ på 
hver side av benken som 
kunne reguleres opp og 
ned. I hvert fall én av 
løfterne kan takke denne 
anordningen for at han ikke 
ble skadet, da han mistet 
stanga som traff stativet 
med et brak. Går ut fra at 
denne blir påbudt på alle 
stevner etter hvert. 
 
Så litt om selve 
arrangementet. Med USA 
som vertsnasjon, hadde vi 
forventet at alt skulle gå 
glatt og uten problemer, 
men så var ikke tilfelle. 
Men for å ta det positive 
først. Selve stevnelokalet 
og innkvarteringen var 
førsteklasses. Stevnelokalet 
var i et  enormt kongress-
senter hvor hotellet var en 
integrert del, så vi kunne 

Sølvmedaljevinner Bjarne Synstad    Foto: Birger Sundstøl 
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bare ta heisen fra rommet 
og rett ned til plattingen.  
Oppvarmingsrommet var 
stort og godt utstyrt.  
Innveing og utstyrskontroll 
gikk greit. Noe av det aller 
beste var informasjonen på 
lystavla, den var veldig 
informativ og lettlest. 
Øverst på tavla sto navnet 
på løfteren med store 
bokstaver, hvor mye han 
skulle løfte, dessuten sto 
det hvor mye 
verdensrekorden var i 
gjeldene klasse. Nede på 
tavla brukte man 
forskjellige farver, hvitt for 
neste annonserte løft, blått 
for den løfteren som holdt 
på å løfte, grønt for 
godkjente løft, og rødt for 
ikke godkjente løft. Meget 
bra! Håper  arrangørene i 
Stavanger kopierer den. 
Tilskuerarenaen var i et 
stort auditorium, og her 
sparte man ikke på 
airconditionen, det var 
nesten for kaldt i lokalet. 
(Utetemperaturen lå på 
mellom 25 – 30 grader.) 
 
Det som ikke var like bra, 
var avviklingen av selve 
løftingen. Puljeoppsettet 
kom ikke før du nesten 
skulle ut på plattingen. Jeg 
har allerede nevnt hva som 
skjedde med meg og det var 
mye rot, med feil 
annonsering. I en lengre 
periode ble det konsekvent 
annonsert feil løfter, så her 
var det skivepåsetterne som 
fikk det til å fungere. Det 
eksisterte heller ikke 
oppdaterte deltagerlister, 
derimot solgte de liste over 
nominerte løftere for 5 $, 
som var det samme som 
man kunne printe ut fra 
Internett. Resultatlister så 
vi ikke all den tiden vi var 
der, enda vi maste og ble 
lovet at de skulle komme. 

(Dette med manglende 
resultatlister er noe som 
går igjen på de fleste 
stevner – man skulle tro at 
med dagens teknologi skulle 
det være en enkel sak å 
printe ut resultatene  
omgående, de bør foreligge 
med det  samme puljen er 
ferdig. Det er direkte 
irriterende og meningsløst 
at når du er på et 
styrkeløftstevne, så må du 
vente flere dager før du kan 
finne resultatene på 
Internett.  Hint, hint, 
Stavanger!) Irriterende var 
det også at dommere og  
avløftere plasserte seg slik 
at de nesten fullstendig 
blokkerte utsikten for 
publikum.  
 
Banketten etterpå var også 
en noe kaotisk affære, den 
ble holdt i kantina til Bank 
of America-bygget som lå 
like inntil hotellet. Ikke 
spesielt godt organisert, 
hvor flere av deltakerne ble 
overhøvlet fordi de begynte 
å spise før de skulle. 
Vanligvis er det dans etter 
seremonien, men her var 
det ca en time med dans og 
spising først, så hele 
banketten var unnagjort på 
knappe 2 timer. Som vanlig 
hadde deltakernasjonene  
med flagget på banketten - 
da vi skulle pakke sammen 
etterpå, var det norske 
flagget forsvunnet. Det var 
nok noen som hadde tatt 
feil, så det er god mulighet 
for at det er en nasjon med 
rødt, hvitt og blått i flagget 
som vil få seg en stygg 
overraskelse ved neste 
internasjonale 
styrkeløftstevne, når de 
skal brette ut flagget sitt! 
 
Det er klart at når vi som 
veteraner reiser så langt, så 
kombineres det gjerne med 

et ferieopphold – det er 
ikke jo ikke akkurat for ære 
og berømmelse vi reiser. 
For min del reiste jeg en 
uke før, ettersom det 
passet med påskeferien 
.Miami var usedvanlig varm 
for årstiden, temperaturen 
lå rundt 30 grader hele 
tiden. Som tidligere nevnt, 
så var hotellet, som tilhørte 
Hyatt- kjeden bra, bortsett 
fra mye trafikkstøy, og ikke 
overvettes dyrt heller, jeg 
betalte 140 $ natta for et 
stort enkeltrom, men det 
var uten frokost og  den 
kostet 20 $ ekstra hvis du 
spiste på hotellet. 
Hotellprisen var en spesiell 
kongresspris, vanlig pris lå 
på ca 200 $. (Dette i 
motsetning til Tsjekkia som 
skrur opp hotellprisene når 
de avholder stevner.) Nå 
hadde jeg gjennom 
Internett funnet ut at jeg 
som ”senior citizen” i 
utgangspunktet hadde krav 
på  en  enda lavere pris, 
men etter en del epost-
korrespondanse fikk jeg 
avklart at det var 
kongressprisen som gjaldt. 
USA er ikke spesielt billig, 
men dog billigere enn 
Norge. Ølet var med en pris 
av rundt 5 $  blitt noget 
dyrere enn da jeg var der 
første gang som 
førstereisgutt – da kostet et 
glass 10 cent. (Men det er 
noen år siden.) 
 
Bjarne Synstad hadde også 
kona med og avsluttet turen 
med en ukes cruise i 
Karribien.  
Det ble også en god del 
hyggelig samvær, og for å 
avslutte som man gjorde i 
stilene på folkeskolen – alle 
var enige om at det hadde 
vært en fin tur!
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Tøffe jenter fra hele landet 
satte hverandre stevne på 
Toppidrettsenteret i Oslo 
helgen 25.-26.mars.  
Treffet var arrangert av 
NSFs Jenteprosjekt som et 
ledd i arbeidet for å øke 
rekrutteringen på 
jentesiden. Med på treffet 
var 23 løftere i alderen 14 – 
50 år, landslagsløftere og 
nybegynnere i skjønn 
forening.  
Programmet bød på fysisk 
aktivitet, teknikktrening, 
foredrag, diskusjon og 
sosialt samvær. 
 
Et slikt treff er en stor 
inspirasjon. Det er ikke hver 
dag løfteinteressert jenter 
opplever å kunne sette seg 
ned ved siden av et villt 
fremmed damemenneske og 
starte samtalen med å 
spørre: “Synes du at du får 
mye ut av 
markløftdrakten?” Å kunne 
utveksle erfaringer og 
spørre andre jenter til råds 
er ikke nødvendigvis daglig 
brød, mange trener alene 
eller utelukkende sammen 
med guttene.   
Landslagsløftere, som er 
inne i oppkjøringsfasen til 
EM og andre internasjonale 
mesterskap, tok seg tid til å 
hjelpe og veilede yngre og 
uerfarne jenter som her 
fikk en enestående 
anledning til å se hvordan 
tingene skal gjøres. Å få 
veiledning og tips fra de 
aller beste er uvurderlig, og 
jentene visste å sette pris 
på og benytte seg av det. 
Det er ikke tvil om at 
mange reiste hjem med nye 
idéer og arbeidsoppgaver, 
for ikke å snakke om større 
inspirasjon og pågangsmot. 
 
Lørdagens foreleser var 
Trine Bjarmann fra MOT, 
http://www.mot.no . 

Under hennes ledelse 
diskuterte vi hva slags 
holdninger, verdier og 
kultur vil vi ha blant 
jenteløftere. I diskusjonen 
ble vi enige om at vi ønsker 
 
• et positivt og 
inkluderende miljø der 
alle kan føle seg 
velkommen og respektert 
på det nivået de befinner 
seg.  

• et miljø som tar godt 
imot og bryr seg om 
nykommere. 

• et miljø som har plass til 
godt humør og en 
uhøytidelig tone 

• et miljø som lever opp til 
valgspråket STERK, BLID 
OG DOPINGFRI 
 

Vi tok også opp det 
tilbakevendende 
spørsmålet:  Hvordan få 
flere jenter til å starte med 
styrkeløft og delta på 
stevner? Hvordan kan vi 
markedsføre idretten og 
friste jenter til å prøve seg? 
 
En ting som kom fram i 
diskusjonen var at mange av 
jentene hadde begynt med 
styrkeløft fordi de var blitt 
dradd med av kjærestene 
sine.  

Gutter som får høre: “Hva! 
Skal du på trening nå 
igjen?!” burde kanskje 
svare: “Ja, bli med da vel!”  
Å få støtte og veiledning av 
en person en kjenner og 
stoler på kan senke 
terskelen for en jente som 
ellers tenker seg om to 
ganger før hun våger seg 
bort i kroken der de store 
guttene står og brøler og 
smeller med tunge skiver. 
 
NSF har gitt ut en artig 
brosjyre bygget på 
idémyldringen på fjorårets 
jentesamling. Den gir 22 
grunner for jenter til å 
drive styrkeløft, grunner 
som kan overbevise den 
mest skeptiske. Brosjyren 
finnes på forbundskontoret, 
men der bør den ikke bli 
liggende lenge. Klubbene 
bør få tak i den snarest, og 
spre den blant jenter som 
er nysgjerrige og modne for 
utfordringer. 
 
Søndagens foredragholder 
var Astrid Waaler Kaas, 
generalsekretær i Norges 
Orienteringsforbund. 
http://www.orientering.no  
Orientering er, som 
styrkeløft, en ikke-olympisk 
idrett som jobber  med 

Aerobic med Anita Sæbø 
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image og rekruttering, og 
Waaler Kaas fortalte om 
veiene de har valgt og 
erfaringer de har gjort seg.  
Hun la stor vekt på at det 
er viktig å vite nøyaktig 
hvor man befinner seg og 
definere nøyaktig hvor man 
har tenkt seg før man 
legger i veg med tiltak og 
prosjekt. Å stikke ut 
fornuftig kurs er vel noe 
orienteringsløpere vet mer 
om enn de fleste.   
Hun understreket også at 
når vi definerer nye 
holdninger og verdier vi vil 
stå for, må vi sørge for å 
parkere de gamle og 
avlegse så de ikke fortsetter 
å prege arbeidet av gammel 
(u)vane.  
Foredraget hennes var 
meget interessant og nyttig 
for alle som vil jobbe 
målrettet, enten det er 
individuelt på trening og 
det personlige plan, lokalt i 
klubben, eller nasjonalt / 
internasjonalt i forbundet.   
Vi diskuterte også hvor 
viktig det er for en idrett å 
være synlig i media. 
Profilering av sporten og 
enkeltutøvere er viktig 
både når det gjelder 
rekruttering og 
sponsorinteresse. 

 

Undertegnede, aktiv løfter i 
klassen for eldre veteraner, 
holdt et innlegg under 
overskriften Mot i brystet, 
vett i pannen, stål i ben og 
armer,  
http://www.gry.is/styrkeno.htm 

 Det handlet om den 
mentale gevinsten av å 
drive med styrkeløft. Det er 
anerkjent at styrketrening 
øker selvtilliten, respekten 
for egen kropp og 
pågangsmot i dagliglivet – 
ikke minst blant kvinnelige 
utøvere. Det utbyttet skal 
ikke undervurderes og kan 
gjerne fremheves når vi 

møter fordommer om at 
styrkeløftere bare har 
muskler å fare med – også 
mellom ørene! 
 
Sosialt var samlingen en 
udelt suksess. Det er gøy å 
bli kjent med andre, og det 
ble ikke tid til å sette seg 
ned alene og kjede seg og 
føle seg utenfor. Vi spiste 
sammen, gikk tur sammen, 
delte rom og trente 
sammen, pratet og lo 
sammen, oppdaget 
hverandre.  
 
Pr. 3. april 2006 har Norges 
Styrkeløftforbund registrert 
lisens for 36 kvinnelige 
løftere.  
Det er ikke mye å skryte av. 
Forbundet har valgt å sette 
ressurser inn på å endre 
dette bildet, for vi vet at 
styrketrening er like sunt og 
nødvendig for jenter som 
for gutter og at styrkeløft 
som idrett passer like bra 
for begge kjønn.  
Tøffe jenter i alle aldre bør 
få utfordringen:  
BLI MED, DA VEL!

Gry Ek, norsk styrkeløfter bosatt på Island 

Trine Bjarmann fra MOT 
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Under EM for Damer og 
Herrer i Prostejov, 
Tsjekkia 9-14. mai ble 
det til sammen hentet 
hjem 14 medaljer selv 
om ikke alle hadde 
dagen. 
 
Dette mesterskapet var det 
første der både damer og 
herrer deltok. I Stanger 
senere i år så skal VM 
arrangers på samme måte. 
 
Det var totalt 9 norske 
løftere som skulle være 
med. Det ble da en solid 
tropp da det var med 3 
ledere, 1 dommer, Tone + 
Arnulf Wahlstrøm som er 
president i EPF. 
På ledersiden pleier det 
heller ikke være så mange, 
men som en del av NSF sin 
trenerutdanning så skal 
trener 3 kandidatene få 
internajonal praksis. Jarle 
Vangsnes og undertegnede 
var med på dette 
prosjektet. 
 
Med totalt 148 løftere på 5 
dager så ble det hektisk. 
Men det gikk greit, da 
løftingen begynte kl 12 og 
var ferdig 7. tida på 
kvelden. 

 

Linda Høiland 
Første løfter i ilden for de 
norske var Linda Høiland. 
Hun kjørte greit gjennom 
stevnet og ble stående med 
serien 160 – 80 – 182,5 = 
422,5 kg. Dette holdt til en 
sikker 3. plass. Samme 
plassering fikk hun i alle 
øvelser, og Linda kunne 
plukke med seg 4 
bronsemedaljer. 
 
Hektisk fredag 
På fredag ble det hektisk. I 
67,5 kg klassen stilte Bente 
og i 75 kg Inger og Heidi. 
Hver av klassen ble kjørt 
som egne puljer, men de 
kom i samme gruppe, slik at 
når Bente løftet så skulle 
Inger og Heidi varme opp. 

Bente Arntsen gjennomførte 
et bra stevne med serien 
175 – 130 – 172,5 = 477,5. 
Knebøyresultatet var ny 
pers. Sammenlagt holdt til 
en 5 plass. Klassen ble 
vunnet av 61,4 kg tunge 
Irina Poletaeva fra 
Russland. Med et 
sammenlagtresultat på 
582,5 kg og 637,95 poeng så 
ble hun stevnets beste 
kvinnelige deltaker. 
Inger Blikra er en utøver 
det står respekt av i det 
internasjonale 
styrkeløftmiljøet. 
Ukrainerne var tidlig på 
Dietmar for å finne ut 
hvilken klasse hun skulle gå 
i. Sølvmedaljevinneren i 
klasse 82,5 kg , Tamara 
Bagriy fra Ukraina, veide 
inn på 75,2, og ville gått i 
klassen under hvis ikke 
Inger hadde vært der.  
Men det skal alltid løftes før 
medaljene deles ut, det 
skulle det også denne gang. 
Inger hadde ikke hatt den 
best oppladningen opp mot 
dette materskapet. Hun 
hadde den siste uka gått 
småsyk med feber i 
kroppen. Men knebøyen 
gikk bra. Måtte riktignok ha 
2 forsøk på å få 217,5 kg 
godkjent, mens 230 kg i 
siste gikk greit. 

Linda Høiland, 160 kg i knebøy 
 

Heidi Hille Arnesen, 185 kg i markløft 
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Men da var kreftene 
oppbrukt. 3 mislykkede 
forsøk på 132,5 kg, og 
sammenlagtmedaljen var 
borte. 
For å sikre medalje i 
markløft så tok Inger 215 kg 
og det holdt til sølv. Det 
samme gjorde også 
knebøyresultatet. 
Da Inger røyk ut, så kom 
Heidi Hille Arnesen i 
medaljeposisjon. Hun fikk 
pers med 217,5 kg i knebøy. 
117,5 kg i benkpress og 195 
kg i markløft ga 530 kg og 
bronsemealje sammenlagt. 
Det ble også bronse i 
knebøy og benkpress, samt 
ny pers i benk og 
sammenlagt. 
 
Alexander bom, bom, 
bom 
Seinere på fredag 
ettermiddag så skulle 
Alexander Kirketeig løfte i 
klasse 90 kg. 
Han ga oss alle et skikkelig 
sjokk da han havnet med 
knærne nede i gulvet i 
første forsøk på 310 kg. 
Skivepåsetterne tok stanga 
og hjalp Alexander opp på 
beina igjen. Det ble 
forlangt samme vekt i 2. 

forsøk. Det gjorde vanvittig 
vont i kneet når det ble 
surret. Men inne på 
plattingen var ikke noen 
smerter i kneet og 310 gikk 
greit. 322,5 i siste forsøk 
ble for tungt. 
Men i benkpress startet med 
enda større problemer. 3 
underkjente løft på 227,5 
kg, og rett ut av 
konkurransen. 
 

Tor Herman perset 
På lørdag hadde turen 
kommet til Tor Hermann 
Omland i klasse 100 kg. Han 
gjorde sine saker bra og ble 
stående med serien 335 – 
235 – 307,5 = 877,5kg. Det 
ble pers med 5 kg i knebøy 
og 15 kg sammenlagt. 
Dermed ble det en 5 plass 
sammenlagt og ei bronse 
medalje i benkpress. 
 
Endelig 400 i bøy 
På søndag skulle 3 digre 
bamser løfte for konge og 
fedreland. Lars Markussen 
og Asbjørn Randen i klasse 
125 kg og Frode Rui i klasse 
+125. 
Endelig lykkes Asbjørn i sin 
kamp mot 400 kg grensen. I 
2. forsøk gjorde han en 
perfekt knebøy og 400 kg 
ble godkjent. Han forsøkte 
også 405 kg men det ble for 
tungt.   
Men i benkpress startet 
også problemene for 
Asbjørn. Etter 2 førsøk på 
260 kg som ble underkjent, 
høynet de vekta til 270 kg, 
for han hadde problemer 
med å kome ned med 260 
kg. Men da ble 270 kg for 
tungt, og ingen sammenlagt 
resultat.   

Tor Herman Omland med 335 kg i skjev knebøy 
 

Endelig 400 kg i knebøy for Asbjørn Randen  
Foto: Inger Blikra 
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For å få medalje i knebøy 
måtte han gjennomføre 
konkurransen og løfte 
markløft. 
Dette gjorde Asbjørn så bra 
at med 330 kg tellende så 
ble det bronsemedalje i 
markløft. 
Etter knebøy så hadde 
engelsmannen Clive Henry 
samme resultat som 
Asbjørn, men ledet da han 
var en halv kilo lettere. 
Men engelsk-mannen 
bommet også ut i 
benkpress, og da han sto 
over markløft så gikk gullet 
i knebøy til Asbjørn. 
 
Sterk debutant 
Lars Markussen var med på 
sitt første EM, og gjorde 
sine saker meget bra. Det 
ble bare hvite lamper i de 2 
første øvelsene, og han ble 
stående med 350 i knebøy 
og 240 i benkpress. 
320 gikk greit opp i første 
forsøk i markløft. I andre 
forsøk ble Lars for ivrig og 
satte seg ikke godt nok ned. 
Dermed ble 332,5 kg for 
tungt. 
For å gå forbi tyskeren 
Alexander Hoppmann måtte 
Lars løfte 337,5 kg i siste 
forsøk. Lars gjorde et 
helhjertet forsøk men det 
ble for tungt. Han ble 
stående med 910 kg 
sammenlagt, ny pers, og en 
4. plass. Absolutt godkjent i 
sin EM debut. 
 
Frode, en dårlig dag 
Frode Rui hadde heller ikke 
den store dagen. Det ble 
kun ett godkjent løft i hver 
øvelse. 
Serien 355 – 250 – 350 = 955 
holdt til en 4. plass. Som et 
plaster på såret ble det 
bronsemedalje i benkpress 
og markløft.   
 

Arrangementet 
Hotellet og stevnearenaet 
var i samme bygget. Hotel 
Tennis Club hadde bra 
kvalitet til å være i 
østeuropa. Som navnet sier 
så var dette et tennissenter 
med en 10 utendørsbaner 
og en innendørshall som var 
bygd i ett med hotellet. 
Innendørshallen var rigget 
om til styrkeløftarena. 
Tjekkerne gjennomførte et 
bra arrangement. Men 
naturligvis var det 
elementer som kunne vært 
bedre. Den oppbygde 
scenen var vaklevoren og 
høy. 
 
Brua opp til scena ble så 
bratt at løfterne måtte 
skyves opp. 
 

 
Da de tyngste løfterne 
skulle i gang så måtte scena 
forsterkes under plattingen 
slik at det ikke skulle skje 
noen ulykke. 
Oppvarmingsrommet var 
også i minste laget, selv om 
de i utgangpunktet hadde 
massevis av plass å ta av. 
Det var også for lite vekter i 
oppvarmingsrommet. 
Småvekter var det bare 2 
sett av, slik at du måtte 
løpe mellom 
oppvarmingsstasjonene for 
å finne de. 
Men selve stevne-
arrangementet gled bra, og 
de rette mestere ble kåret. 

Dietmar skyver Inger oppover rampen 

Det norske laget.  Foto: Tone Ingebretsen 
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Gullklokke til Frode Rui 
 
Frode Rui hadde allerede 
før EM oppnådd 20 
gullklokkepoeng. 
Overrekkelsen hadde ikke 
funnet sted. 
Det tar en tid å samle så 
mange poeng, og Frode 
hadde brukt 10 sesonger på 
å samle så mye poeng. 
Det gis 1 poeng for 
klasseseier på NM, 
deltakelse på Nordisk eller 
WEC-cup. 2 poeng for 
deltakelse på EM eller VM, 
og 3 poeng for World 
Games. 
Intetanende om hva som 
skulle skje ble Frode med 
resten av gjengen ut for å 
spise. 
Damene med Inger i spissen 
hadde gjort grundige 
forberedelser, og under 
måltidets gang fikk alle en 
lapp med et telegram som 
skulle leses opp.  Først ute 
var Asbjørn med et 
kongetelegram og en herlig 
kongeparodi.  
 
 
Det lyste forundring av 
Frode sitt ansikt. Det ble da 
lest opp 12 telegram.  
Et av de penere lød sånn: 
 
Ein kar i frå sjøormens rike 
var so sterk at ein saknar 
hass like! 
Godslig og svær, 
ein likandes kær. 
Lykke til, Hilsen Carlsen og 
Rike! 
 
Til slutt tok President Tone 
ordet og overrakte Frode 
gullklokka. 

Forundret Frode sammen med president Tone Ingebretsen 

Stolt Frode med gullklokka 
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Fjorårets medaljer til 
Tor Hermann 
 
På banketten vanket det 
flere medaljer til Tor 
Hermann. Vinneren på 
fjorårets EM, Maxim 
Barkhatov leverte en 
dopingprøve som inneholdt 
forbudte stoffer. Han ble da 
disket og Tor Herman 
fjerdeplass ble en 
bronseplass. Det ble også 
bronse i benkpress, slik at 
Tor Hermann fikk 2 
medaljer utdelt på 
banketten. 
 
Byen Prostejov 
 
Sentrum av byen lå 10-15 
minutters gangavstand fra 
hotellet. 
De ivrigste shopperne fikk 
mye trim.  
Guttene var ikke noe bedre 
trimmet etter oppholdet. 
Byen virket ren og pen, med 
flotte gamle bygninger og 
kirker. Flotte gågater men 
mye grøntarealer. 
Ellers var prisene særdeles 
sympatiske. 3-4 ganger 
billigere enn i Norge. 
 
Rapport fra EPF- 
Kongressen 
 
I styret i EPF er Norge godt 
representert med Arnulf 
Wahlstrøm som President og 
Dietmar Wolf som 
generalsekretær. 
Styret må det siste året ha 
gjort et bra arbeid da det 
ikke hadde kommet noen 
forslag til endringer, ei 
heller ble det reist noen 
kritikk på kongressen. 
Kasserer Alain Hammang fra 
Luxenborg kunne rapportere 
om et overskudd på 41.000 
euro. 

Sportslig hadde det også 
gått bra for europeerne i 
2005. I Wold Games i 
Duisburg i Tyskland var alle 
klassevinnere og 
totalvinnere fra Europa. 
Doping: 
Men den idrettslige suksess 
har et stor MEN. 
I hele det Internasjonale 
Styrkeløftforbundet var det 
i 2005 19 dopingsaker, og 17 
av disse var fra Europa. Så 
her har EPF en stor 
utfordring foran seg. Det 
kan bli aktuelt å utestenge 
hele nasjoner, der det er 
mange dopingavsløringer. 

I 2005 fikk også 17 
Europeiske utøvere 
suspensjon for at de hadde 
deltatt i konkurranser 
organisert av andre forbund 
enn IPF. Lengden på 
utestengelsene er 12 
måneder.  
Noen av løfterne var 
allerede utestengt pga 
dopingdommer, og disse 
løfterne fikk 4 år i tillegg.  
På budsjettet for 2006 er 
det fortatt en dramatisk 
økning i penger avsatt til 
dopingtester.

Tor Herman med fjorårets medaljefangst 
 

Prostejov sentrum 
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Under EM-kongressen i Prostejov i Tjekkia ble Inger Blikra 
kåret til Hall of Fame. I instillingen til kongressen ble det 
nevnt at Inger har deltatt internasjonalt både i EM og VM 
sammenheng over en periode på 21 år med en rekke 
meldaljeplasseringer både i enkeltøvelser og 
sammenlagt. Hun innehar også verdensrekord for Masters 
1 (og selvfølgelig alle norske rekorder i de vektklassene 
hun har deltatt i...) 
 
Ingers kommentarer fra hennes første internasjonale 
stevne: 
 
Første internasjonale stevne stevne var VM i Wien i mai 
1985. Det var så mange løftere at det var to grupper i 60 
kg klassen. Jeg hadde fått vondt i ryggen og uten 
oppfølging fortsatte jeg å trene som bare det, siden jeg 
var tatt ut til VM. Det gikk ikke så veldig bra. Hadde lånt 
løftedrakt av en 90 kg-løfter fra klubben, brukte den i 
alle øvelsene og behøvde slett ikke ta den av mellom 
løft eller øvelser:-). Markløften ble bare et pliktløft 
(120 kg tror jeg) for å fullføre, for da streiket ryggen for 
alvor. Fikk en 12. plass med 310 kg sammenlagt. Men det 
hotellet kommer jeg aldri til å glemme. Fantastisk 
badeland! 
 
De første medaljene internasjonalt tok Inger i 1988, da 
EM og VM ble arrangert i samme stevne (en arrangør 
trakk seg). Resultatet ble sølv i EM og bronse i VM. 
 
Inger har deltatt totalt 13 ganger i VM noe som har resultert i en sølvmedalje og 5 bronsemedaljer. 
Ingers første EM var i Luxembourg i 1986, da hun ble nr. 5 med 372,5 kg sammenlagt. Hun ble 
europeisk mester i 1991, og har 4 sølv og 6 bronsemedaljer fra EM. Inger har også deltatt i World 
Games to ganger der resultatet ble 4 plass både i 2001 og 2005 med henholdsvis 520 og 554 poeng.  
 
Inger imponerer stadig med solid løfting og perser over hele linja. Høy moral, godt humør og en 
kjapp kommentar på lur er noe av det som kjennetegner Inger. Hun representerer idretten vår på 
en utmerket måte og hele styrkeløftnorge kan glede seg over at Inger skrives inn i historien som 
medlem av Hall of Fame.  
Gratulerer Inger!

Foto: EPF – europowerlifting.org 
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Regionsmesterskapet 
på Skogn er et 
tradisjonsrikt stevne, 
som samler en trofast 
gjeng fra Midt-Norge 
hvert eneste år. Årets 
stevne ble en 
bekreftelse på at 
styrkeløft har fått vind 
i seilene i forhold til 
rekruttering. Mange 
lovende ungdoms- og 
juniorløftere 
imponerte med sterk 
og sikker løfting. Jon 
Arne Herjuaune fra 
KK67 satte hele fire 
norske rekorder i 
ungdomsklassen i sitt 
debutstevne, mens 
Paul Rusten fra Melhus 
IL med utrolige 192,5 
kg i benkpress tok 
norgesrekorden for 
junior. 
 
Som vanlig leverte Skogn IL, 
med Lars Bedin i spissen, et 
bunnsolid stevne som 
holder NM-standard. 
Skognhallen er et ideelt 
lokale for styrkeløft, som 
kombinert med et drevent 
sekretariat og støtteapparat 
og gode oppvarmingsforhold 
skapte en særdeles trivelig 
ramme. 
 
Herjuaune herjet 
 
I ungdomsklassen var det 
seks løftere denne gangen. 
Jan H. Indahl fra Skogn IL 
viste seg som et stort talent 
med hele 480 kg i 75 kg 
klassen for ungdom, fordelt 
på 180 kg i knebøy, 102,5 
kg i benkpress og hele 197,5 
kg i markløft i 75 kg 
klassen. Alexander 

Albertsen fra Melhus IL 
stilte i 82,5 kg klassen med 
knapp margin, da han veide 
inn på 75,3 kg. Han har sin 
styrke i benkpress hvor han 
gjorde 125 kg, i tillegg ble 
det 165 kg i knebøy og 180 
kg i markløft, som gav 470 
kg sammenlagt som holdt til 
en solid seier. Vegard 
Løkken fra Melhus IL ble 
nummer to med serien 120 i 
knebøy, 70 kg i benkpress 
og 170 kg i markløft. 
Christian Lien fra Røros 
vant 90 kg klassen med 
serien 160 kg i knebøy, 90 
kg i benkpress og 170 kg i 
markløft. Jon Arne 
Herjuaune fra KK67 var et 
nytt og spennende 
bekjentskap. Han følger 
opp tradisjonen til KK-67 
med røslige karer og var et 
imponerende syn med sine 
126 kg, nærmest en slags 
yngre versjon av Olaf Dahl 
og Sturla Davidsen. Han 
gjorde alle sine løft uten 
utstyr og fikk ni av ni forsøk 
godkjent. Med serien 175 kg 
i knebøy, 120 kg i benkpress 
og 220 kg i markløft og 515 
kg sammenlagt satte han 
fire norske rekorder og 
etterlot ingen tvil om at KK-
67 har et nytt kjempetalent 
på gang. Jan H. Indahl ble 
beste ungdomsløfter med 
344 poeng. 
 
Norsk rekord av Rusten  
 
Det var gledelig å se at hele 
12 juniorer var med på RM. 
Knut Marius Steen fra 
Steinkjer SK hadde lagt på 
seg noen kg siden J-NM i 
november og stilte denne 
gangen i 75 kg klassen. Han 
løftet uten utstyr og 
imponerte med serien 140 
kg i knebøy, 95 kg i 
benkpress og 200 kg i 
markløft, som gav 435 kg 
sammenlagt. Vi vil nok få se 

ham langt over 500 kg 
senere i år med utstyr. 
Jørgen Sjømæling fra 
Melhus IL i 82,5 kg klassen 
røk dessverre ut i 
benkpress, etter å ha gjort 
165 kg i knebøy.  
 
Det var gledelig å se Paul 
Rusten fra Melhus IL tilbake 
på plattingen. Han veide 
inn på 80,1 kg og imponerte 
med en særdeles tettpakket 
fysikk. I knebøy og markløft 
ble det henholdsvis 190 og 
205 kg. I benkpress 
imponerte han med å flytte 
på benkpresslegenden 
Øyvind Bjørnsens gamle 
rekord to ganger, først med 
et løft på 188 kg som han 
trengte to forsøk på å få 
godkjent, før han klinte til 
med et overbevisende 
fjerdeløft på 192,5 kg. Vi 
får håpe han vil satse 
tilsvarende på knebøy og 
markløft, da tror jeg vi kan 
vente oss store resultater 
av Rusten.  
 

Jon Arne Herjuane satte 4 norgesrekorder 
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Et nytt stortalent 
presenterte seg i 90 kg 
klassen gjennom Even 
Skaland fra KK-67. Med en 
kroppsvekt på 83,4 kg 
gjorde han hele 195 kg i 
knebøy, 130 kg i benkpress 
og 220 kg i markløft, som 
gav 545 kg sammenlagt. Her 
har vi nok en klar 
medaljekandidat til J-NM 
om han velger å stille med 
utstyr. Nummer to i klassen 
ble Magnus U. Rønning fra 
Skogn IL, som viste fram en 
god benkpress med sterke 
155 kg. I knebøy og 
markløft tok han det 
roligere og løftet bare ett 
løft i hver, med henholdsvis 
100 og 125 kg. Martin 
Waagen fra Steinkjer SK 
veide for første gang inn i 
100 kg klassen og fortsetter 
å vise stødig løfting og 
framgang med serien 245-
155-255 som gav 655 kg 
sammenlagt. Alle løft var 
nye personlige rekorder. Vi 
får håpe at han får trent 
bra i militæret og kan stille 
på J-NM senere i år.  

 

Hjemmehåpet Martin Sørmo 
viste flott fremgang i 
knebøy med 230 kg, som 
ble fulgt opp med 135 kg i 
benkpress og 245 kg i 
markløft. Med 610 kg 
sammenlagt ble det 
andreplass denne gangen. 
Tredjeplassen tok Magnus S. 
Gimse fra Melhus IL med 
serien 190-147,5-140 som 
gav 477,5 kg sammenlagt. 
KK-67 har mye spennende 
på gang og en ny 
interessant løfter fra 
Trondheims klubben 
presenterte seg i 110 kg 
klassen for junior. Med en 
kroppsvekt på 103,6 kg 
leverte debutanten Kristian 
Kolstad ni godkjente løft 
med serien 182,5-130-215. 
Alle løft ble gjort uten 
utstyr og her virket det å 
være enda mer inne. Dette 
blir en spennede kar å følge 
fram mot J-NM. Det er 
gledelig at den gamle 
storheten KK-67 har fått 
fram så mange lovende 
junior- og ungdomsløftere. 
De hadde gjennomgående 
god teknikk og løftet 
overbevisende.  
 
Per Ivar Langaunet fra 
Melhus IL så veldig solid ut 

denne gangen med en 
kroppsvekt på 132,1 kg. 
Han start med ny pers og 
solide 290 kg i knebøy. I 
benkpress og markløft ble 
det en del ”kluss”, noe som 
gjorde at han ble stående 
med åpningsvektene på 
henholdsvis 177,5 og 240 
kg. 707,5 kg sammenlagt er 
likevel imponerende av en 
juniorløfter. Åge Berntsen 
må passe seg så eleven ikke 
passerer læremesteren. 
Beste juniorløfter på poeng 
ble Martin Waagen med 411 
poeng. 
 
Nye perser for Langva 
 
I fjor var det egen pulje 
med dameløftere, denne 
gangen var det dessverre 
bare to som stilte opp. 
Bente Restad var et gledelig 
gjensyn, som returnerte 
etter skadetrøbbel. Hun 
løftet 115 kg i knebøy, 80 
kg i benkpress og 120 kg i 
markløft med en kroppsvekt 
på 57,9 kg. Hun fikk ikke 
helt uttelling, men viste at 
hun har mye mer inne. Vi 
får håpe at hun holder seg 
skadefri og kan satse 
skikkelig framover. Anett 
Langva var spent på om 

Norsk rekord av Paul Rusten, 192.5 kg 

Martin Waagen ble beste junior på stevnet 
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formen fortsatt var inne 
etter NM i slutten av 
februar. Hun overbeviste 
med personlige rekorder i 
knebøy, benkpress og 
sammenlagt med serien 
125-85-137,5. 
Sammenlagtresultatet på 
347,5 kg var fem kg mer 
enn i NM. Med det ble hun 
beste dameløfter på poeng 
med 411,8 poeng. Neste 
utfordring for Langva blir 
nordisk i september. 
 
Endelig 320 kg i knebøy 
for Bedin 
 
Nils H. Øglænd fra Røros SK 
var ikke i like god form som 
på NM i februar og hadde i 
tillegg ”slanket” seg ned i 
82,5 kg klassen, men med 
595 kg sammenlagt fordelt 
på 215 kg i knebøy, 145 kg i 
benkpress og 235 kg i 
markløft, så vant han 
likevel klassen suverent. 
Nummer to ble 
klubbkamerat Theo Dretvik 
med serien 187,5-127,5-
212,5 og 527,5 kg 
sammenlagt. I 90 kg klassen 
stilte en revansjesugen Geir 

Bedin fra Røros SK som ikke 
var fornøyd med uttellingen 
på NM. Han var noe usikker 
på formen, men klinte til 
med hele 320 kg i knebøy i 
sisteløftet i knebøy etter en 
forsiktig åpning på 280 kg. 
Det er rett og slett 
internasjonalt nivå over 
knebøyen til Geir. I 
benkpress ble han stående 
med 157,5 kg etter at 162,5 
kg ble litt for tungt. I 
markløft så han veldig solid 
ut på både 260 og 270 kg, 
begge løftene så veldig 
lette ut, men dessverre 
sviktet grepet på 280 kg. 
Han ble dermed stående 
med 747,5 kg sammenlagt 
og suveren seier i 90 kg 
klassen. Jan Arthur Aune fra 
KK-67 stilte i 
utgangspunktet uten 
drakter denne gangen. Med 
bare knebind gjorde han 
185 kg i knebøy og 120 kg i 
benkpress. Han bommet 
grovt to ganger på 
åpningsvekta i markløft, 
men etter å ha fått lånt 
Øglænds markløftdrakt tok 
han 222,5 kg lett i 
sisteløftet. Med 527,5 kg 
sammenlagt ble det 
andreplass denne gangen.  
 

Per Morten Brekken leverte 
sin livs beste konkurranse 
på RM med ni av ni 
godkjente løft og hele 730 
kg sammenlagt, fordelt på 
serien 260-210-260. Han 
vant dermed 110 kg 
klassen. I samme klasse 
stilte Trond P. Henningsen 
fra Oslo SK som 
gjesteløfter. Med 210 kg i 
knebøy, 142,5 kg i 
benkpress og 217,5 i 
markløft så ble det 
personlige rekorder i ”rubb 
og stubb”.  
 
Kjetil Holm fra KK67 er en 
spennende løfter som det 
blir veldig interessant å 
følge framover. Han startet 
med personlig rekord i 
knebøy med 310 kg, fulgte 
opp med 210 kg i benkpress 
og avsluttet med personlig 
rekord i markløft med 285 
kg. I benkpress var han noe 
hemmet av en skade. 
Sammenlagtresultatet på 
810 kg som gav han seieren 
i 125 kg klassen med en 
kroppsvekt på ”bare” 114,8 
kg lover godt for fremtiden. 
Med 10 kg mer i kroppsvekt 
blir han nok en farlig mann 
på NM i 2007.  
 

Geir Bedin med respektable 320 kg i -90 

Kjetil Holm med 285 kg i markløft 
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Primus motor i Melhus IL, 
Åge Berntsen, var nok sugen 
på å revansjere NM 
innsatsen. Det startet sterkt 
med en flott knebøyserie og 
330 kg i sisteløftet. I 
benkpress og markløft 
”kladdet” det mer, og han 
ble stående med 
åpningsløftene på 
henholdsvis 220 og 270 kg. 
Det holdt likevel til seier i 
125 kg pluss foran Tore M. 
Røsten fra Røros SK, som 
hadde tatt av over 25 kg i 
kroppsvekt siden NM to 
måneder tidligere! Vekta 
stoppet på 125,3 kg på 
innveiingen! Dette preget 
selvsagt løftingen til 
Røsten, men han gjorde 
likevel et godt stevne med 
serien 290-150-280 og 720 
kg sammenlagt. Geir Bedin 
ble både beste seniorløfter 
for herrer med 478 poeng 
og stevnets beste løfter 
totalt. 
 
Ivar Bjørdal fra Skogn IL var 
eneste veteranløfter (YV) 
som stilte denne gangen. 
Bjørdal er yngre veteran og 
leverte et sterkt stevne 
med bare godkjente løft 
med serien 270-170-260 
som gav 700 kg 
sammenlagt.

Tungvekterne Tore M Røsten og Åge Berntsen på pallen. 
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Torsdag 27/4 var Tollef og jeg invitert til Rådhuset for å motta Oslo Kommunes Ærespris for 2005. 
Kriteriet for å motta prisen er medalje i OL/VM eller gull i EM. Tollef og jeg vant begge bronse i 
benkpress i styrkeløft VM. For Tollef var det tredje gang han mottok denne prisen, for meg var det 
første gang. Prisen er et flott bilde.  
 
Det ble også delt ut en del priser til eldre mennesker som har tatt idrettsmerket et visst antall 
ganger. (Fra 25 ganger og oppover). Blant disse var også Oslo SK medlem Terje Jacobsen. Eldste 
deltaker som mottok pris for å ha tatt idrettsmerket mange ganger, er 95 år! Det er imponerende. 
Vi ble etter hvert nysgjerrige på hva dette idrettsmerket egentlig er. Det er et merke som taes en 
gang i året, og man må bestå en øvelse fra hver gruppe (mosjon, spenst/presisjon, hurtighet, styrke 
og, utholdenhet). Her står det mer om merket:  
http://www.nif.idrett.no/files/{F6D3659B-E304-4CBC-A229-ACC7698126A5}.pdf 
 
Blant øvelsene er også knebøy og benkpress!  
  
 

 
Tollef Taksdal, Terje Jacobsen og Bente Arntsen med sine priser.
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Odin SK var arrangør av 
Nordisk mesterskap i 
benkpress 6. mai i 
Bergen. Stevnets 
desiderte høydepunkt 
var svenske Fredrik 
Svensson som satte ny 
verdensrekord med 
utrolige 345,5 kg i 
benkpress. Det norske 
laget tok hele 10 gull 
og ble beste lag. 
 
Odin SK med Rolf Halvorsen 
og Linda Høiland i spissen 
leverte igjen et teknisk 
godt mesterskap. De 
fortjener stor honnør for å 
ta en slik utfordring på så 
kort varsel. Spesielt 
speakertjenesten og 
skivepåsetterene 
overbeviste. Sistnevnte 
berget nok flere fra et 
ublidt møte med 
vektstangen. I tillegg var 
det som vanlig gode 
oppvarmingsforhold i 
Haukelandshallen. En liten 
nedtur var det at svenskene 
som skulle ha med seg 
medaljene hadde lagt de 
igjen hjemme. I tillegg 
skulle man gjerne sett litt 
bredere presentasjon fra de 
øvrige landene. Finland 
holder seg dessverre 
fortsatt unna de nordiske 
mesterskapene. 
 
Tre norske rekorder for 
junior 
 
Det var fem norske juniorer 
som stilte opp på 
hjemmebane – tre av dem 
satte ny norske rekorder i 
benkpress enkeltløft. 
Alexander Høivik fra Florø 
Turn og IF revansjerte seg 
etter å ha røket ut av 
Nordisk mesterskap i 
styrkeløft for juniorer helga 

før med hele 175 kg i 
benkpress i 75 kg klassen, 
som er tangering av Frank 
Gylands norske rekord i 
benkpress enkeltløft. Med 
det resultatet ble han 
nordisk mester. Han hadde i 
tillegg to gode forsøk på 
180 kg.  
 
David Helmikstøl fra 
Kristiansand AK slet 
voldsomt med å klare å veie 
inn i 90 kg klassen. Det 
måtte både jogging og en 
varm dusj til for å klare 
det. Han hadde et 
førsteløft på 200 kg som 
kunne endt i forferdelse om 
det ikke hadde vært for 
dyktige sikrere fra 
arrangørklubben. Modig 
økte han til 210 kg i 
andreløftet som han tok 
uten problemer. Med det 
løftet satte han ny norsk 
rekord enkeltløft for junior 
i 90 kg klassen. Sisteløftet 
på 220 kg ble for tungt. 
Steffen Hope fra Odin SK 
stilte i samme klasse, men 
røk dessverre ut etter tre 
forsøk på 175 kg. Da gikk 
det bedre med bror og 
klubbkamerat Morten Hope 
som vant 100 kg klassen og 
satte ny norsk rekord i 
benkpress enkeltløft med 
192,5 kg i andreløftet i 100 
kg klassen. Klasseseier og 
norsk rekord i benkpress 
enkeltløft ble det også til 
Kato Marøy fra Bergen SK i 
110 kg klassen med 
imponerende 215 kg. Sigurd 
Fossdal fra Island var enslig 
utenlandsk løfter i 
juniorklassen, men 
overbeviste med 220 kg og 
seier i 125 kg pluss klassen. 
 

Hildeborg beste 
dameløfter 
 
Norge stilte med seks 
dameløftere i dameklassen. 
Anita Jøleim fra Sande KK 
ble nordisk mester i 52 kg 
klassen med 65 kg. Carolina 
Arvidsson fra Sverige vant 
56 kg klassen med 82,5 kg. I 
67,5 kg klassen viste Hege 
Helseth fra Sande KK 
fortsatt fremgang med tre 
godkjente løft og 102,5 kg i 
sisteløftet som er ny 
personlig rekord. Dessverre 
røk Anna Lena Hole fra 
Styrkeløftklubben Ask ut 
etter tre forsøk på 100 kg. 
Lena Tjeder fra Sverige 
vant 75 kg klassen med 100 
kg. Hilde O. Haavik hadde 
gått opp i 75 kg klassen 
denne gangen og hadde 
ikke helt marginene på sin 
side og ble stående med 75 
kg, her var det nok minst 10 
kg mer inne. I 75 kg pluss 
klassen ble det dobbelt 
norsk med Hildeborg Hugdal 
fra Sauda IL foran Tone 
Glomstein Oslo SK. 
Hildeborg vant med 155 kg 
kg. Resultatet er 10 kg bak 
hennes personlige rekord 
som ble satt helga før på 
Nordisk mesterskap i 
styrkeløft for junior. Tone 
ble stående med 
åpningsløftet på 100 kg. 
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Fire seniorgull for 
gutta 
 
Norge stilte med 10 
seniorløftere for herrer. 
David Johansson vant 56 kg 
klassen med tre godkjente 
løft og 125 kg. Thomas 
Iversen fra Askim SK vant 
67,5 kg klassen med 140 kg 
i førsteløftet. Han lyktes 
ikke å få godkjent 150 kg i 
andre- og tredjeløftet. 
Christian Hedman fra 
Sverige løftet hele 200 kg i 
75 kg klassen og vant med 
det suverent over 
undertegnede som ble 
stående med åpningsløftet 
på 155 kg. På andre og 
tredjeforsøket på 160 kg 
ble det litt for mange røde 
lamper.  
 
Stian Botnen fra Førde IL 
fortsetter å overbevise. Han 
vant 90 kg klassen med hele 
220 kg, som er ny personlig 
rekord og norsk rekord i 
benkpress enkeltløft. Kim 
Salby Madsen fra Danmark 
ble nummer to med 207,5 
kg. Tim Mellgren fra Sverige 
røk dessverre ut etter tre 
forsøk på henholdsvis 220 
og 222,5 kg. Dag Runar Øye 
fra Fræna AK vant 100 kg 
klassen med et løft på 220 
kg. Han fikk opp 232,5 kg i 
sisteløftet, men dette 
løftet fikk ikke dommernes 
”gunst”. Sune Bak fra 
Danmark ble nummer to, 
mens Svein Olav Farstad fra 
Styrkeløftklubben Ask 
dessverre røk ut etter tre 
forsøk på henholdsvis 220 
og 230 kg. Svein Olav 
sprengte skjorta si i 
andreløftet, som gjorde at 
han måtte skifte før 
sisteløftet.  
 

Jan Einar Roven fra Fræna 
AK ble stående med 
åpningsløftet på 240 kg, 
men det holdt til å sikre 
gullmedaljen og ny norsk 
rekord i benkpress 
enkeltløft. Harald M. Haug 
fra Melhus røk dessverre ut 
etter tre mislykkede forsøk 
på 225 kg. Marcus Hirvonen 
fra Sverige trengte tre 
forsøk for å få godkjent 280 
kg, men når han traff i 
sisteløftet så var det 
ekstremt lett. Med det 
resultatet vant han 125 kg 
klassen foran Alastair 
McColl som ble stående 
med 257,5 kg i andreløftet.  
 
Ronny Morterud fra 
Ottestad Kast og Styrkeløft 
ble nummer tre med 252,5 
kg. Jacob Stegelmann fra 
Danmark fra Danmark røk 
dessverre ut etter forsøk på 
henholdsvis 257,5 og 260 
kg.  
 

Suveren vinner av 125 kg 
pluss klassen ble Fredrik 
Svensson med et sisteløft 
på fantastiske 345,5 kg – ny 
verdensrekord i benkpress 
enkeltløft. Kjetil Birkedal 
fra Sandnes AK ble nummer 
to med 265 kg i andreløftet, 
som også var ny norsk 
rekord i benkpress 
enkeltløft. Niels Stærkjær 
fra Danmark konsentrerte 
seg først og fremst om 
jobben som lagleder for det 
danske laget og tok det 
derfor rolig. Han løftet 
257,5 kg og fikk med det 
tredjeplass.

Fredrik Svensson med ny verdensrekord på 345,5 kg. 
 



Nye Talenter – Jøren Skadsem Eikeland 
 

Tekst: Bente Arntsen 
 

 

StyrkeIdrett nr 2 2006 28 
 

 

Fortell litt om deg selv 
 
Jeg studerer økonomi for 
tredje og siste(grøss!) året 
på UiS. Er født i 1984 og ble 
22år i april. Treninga mi 
bedriver jeg i klubblokalene 
til Ganddal AK. For dem 
som lurer på veien dit, så er 
det til venstre etter du har 
passert hjemmet til en 
kamerat av bror min. Har i 
det siste også trent en del i 
lokalene til Sandnes AK. 
Fritida mi går mye på å 
tenke styrkeløft i 
forskjellige baner ☺ Hva jeg 
skal ha neste økt, er det 
noen som tenger hjelp med 
utstyr da osv. Jeg har 
sesongkort på Viking 
Stadion og prøver få med 
meg de fleste av kampene 
deres også. 
 
Hvor høy er du, hva veier 
du og hvor lenge har du 
trent? 
 
Jeg er 1,80 høy og løfter i 
klasse 90kg. Har trent siden 
vinteren 2001. Ble da 17 til 
våren. Hadde vært noen 
ganger i kjelleren hos Børge 
Øvrebø, men selv om GAK 
er stiftet 1.10.1999 var det 
først i januar 2001 at 
klubben fikk 
treningslokaler. Første gang 
jeg prøvde klarte jeg 90 i 
knebøy, 50 i benk uten 
stopp og under 100 i mark. 
Selv om jeg har holdt på en 
stund er det først etter 
nordisk 2004 at jeg har 
begynt konsekvent med 
Dietmarprogrammer og 
mengde-oppkjøring-mengde 
osv. 
 
Når deltok du på ditt første 
styrkeløftstevne, og hva 
løftet du? 
 
Etter bare ett treningsløft 
med drakt i knebøy og 

ingen i mark ble jeg kastet 
rett inn på SydNorsk 
mesterskap på Ganddal i 
oktober 2001. Fikk opp alle 
løft i knebøy (150-155-165) 
men kun 155 godkjent pga 
et steg fremover i toppen 
på første og ikke utretta på 
slutten i siste. Benken gikk 
greit med 82,5 (75-80-
82,5). I markløft fikk jeg 
sjokk når jeg skulle bøye 
meg ned. Hadde aldri hatt 
drakt og endte med at jeg 
tok frontgrep på 140 i 
forfjamselse på første 
løftet. Deretter et meget 
uryddig løft. 145 i andre var 
ingenting og 160 i siste løft 
var nesten like lett. 397,5 
var en litt sur total da, 
hehe, men ofret ikke det en 
eneste tanke (den gangen). 
Det stevnet var det 
kjekkeste jeg hadde vært 
med på ☺ 
 
Hvem og hva fikk deg til å 
starte med styrkeløft? 
 
Da jeg begynte på 
videregående skole i høsten 
2000 kom jeg i klasse med 
Joakim Amdal. Han hadde 

allerede vært med på noen 
stevner og fikk overtalt meg 
til å bli med opp til Børge 
for noen økter. Jeg ble 
raskt bitt av basillen og 
overvar KM i benk i 
november. Frontfigurene i 
Ganddal er utrolig gode å 
skape liv rundt seg samtidig 
som de snakker mye med de 
nye og unge ansiktene. Jeg 
kunne ikke annet enn å 
slutte meg til dem. Var 
skeptisk på forhånd siden 
jeg ikke assosierte meg selv 
med svære broilere. Gjør 
ikke det nå heller da, men 
vet at de ikke spiser meg. 
 
Du har jo flere 
familiemedlemmer som 
konkurrerer i styrkeløft, er 
dette en ekstra motivasjon? 
 
Selvfølgelig er det det. Det 
er utrolig artig å følge den 
framgangen som Kristoffer 
viser. Selv begynte jeg å 
trene da jeg var et halvt år 
eldre enn det han er nå. 
Han begynte i høst på 
idrettslinja og har valgt 
styrkeløft som valgfri idrett 
som skal trenes halvannen 
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time hver tirsdag. Bra 
tilbud for å trene øvelser en 
ser litt bort fra i Dietmar-
programmene. Når det 
gjelder morfar så er det et 
artig poeng at han ble 70år 
i februar. Han begynte med 
styrkeløft samtidig med 
meg og har tidligere uttalt 
500kg før fylte 70 som et 
mål. Foreløpig har han 490 
fra RM i 2004, men har hatt 
10kg mer i benk på 
uapprobert stevne. Er grei 
og sier at 500 er nådd da 
jeg ☺ 
 
Du har vært leder av 
ungdomskomiteen i ett år 
sammen med Lars Edvin 
Samnøy. Hvordan synes du 
dette året har vært? 
 
Joda, det har vel vært både 
og. Skal ikke påstå å ha 
utrettet så veldig mye, men 
målet er i hovedsak å holde 
en årlig ungdomssamling. 
Har arrangert 2 til nå og var 
på idrettens ungdomsting i 
november 2004, noe som 
også gikk rimelig bra. Så 
lenge Linda Høiland er med 
bak kulissene så går det jo 
bra uansett. Stod overfor 
en utfordring i og med at 
hun var i Skottland under 
fjorårets samling, men gikk 
greit likevel. 
 
Du er juniorløfter i flere år 
til. Hva er dine langsiktige 
mål? 
 
Jeg har aldri hatt noen 
langsiktige mål. Hadde 100 i 
benkpress og 200 i knebøy 
og markløft, men har ingen 
nå. Hadde aldri trodd at jeg 
noen gang skulle få være 
med på nordisk mesterskap, 
nå har jeg tre. Det viser 
bare at jeg ikke kan spå 
fremtiden. Føler bare jeg 
legger press på meg selv 
med å sette slike mål, liker 

ikke det. Satser på at riktig 
fokus og jevnlig trening skal 
gi meg 700 sammenlagt om 
ikke så altfor lenge i første 
omgang. Fordi deltakelse i 
EM glapp i siste markløft på 
nordisk, så er det et 
naturlig mål å kvalifisere 
meg til det neste år. 
 
Hva er dine personlige 
rekorder, og hva er dine 
meritter? 
 
265-160-270. Av meritter 
har jeg 2 bronsemedaljer 
fra U/JR-Nordisk og en 
5.plass fra 2004, 1 sølv og 2 
bronsemedaljer fra de 
foregående JR-NM samt nr 
5, 7 og 10 fra NM. 
Representerte også GAK på 
Lag-NM i 2003 der vi ble nr 
5. 
 
Hvordan kan en treningsuke 
se ut for deg? 
 
I og med at jeg trener 
Dietmarprogram blir det 
knebøy, benk og markløft i 
forskjellige varianter hver 
økt. I oppkjøringsperioder 
trener jeg f.eks knebøy 
med drakt, klossebenk og 
stifflegg mandag. Onsdag er 
det lett frontbøy, 

forholdsvis tung benk og 
markløft på kloss. Fredager 
står knebøy på nakken, lett 
benk og markløft fra kloss 
eller vanlig markløft på 
programmet. 
Drakttreninger i benkpress 
og markløft blir også 
presset inn. 
 
Hva er dine favorittøvelser 
og hvorfor? 
 
Frontknebøy, benkpress 
med føttene opp og 
markløft på kloss. Frontbøy 
føler jeg at jeg behersker 
bra teknisk og at den tar 
bra på beina, men må trene 
den lett pga et kne som til 
tider er noe trøblete. 
Benkpress liker jeg å trene 
med føttene opp siden jeg 
ikke taper noe nevneverdig 
kg på det. Ligger så og si 
helt flatt til vanlig, men det 
ser tyngre ut med føttene 
opp! 
Markløft på kloss tar utrolig 
bra føler jeg. Beina får 
kjørt seg skikkelig samtidig 
som jeg trener den relativt 
lett for å holde ryggen 
strak. Setter meg langt ned 
til vanlig, så blir veldig 
langt ned når jeg i tillegg 
får klossen. 

Jøren fra NM 2005 i Brumunddal   Foto: Tone Ingebretsen 
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Har du noen forbilder? 
 
Jeg er ikke den som har 
flest forbilder, men husker 
at jeg ble veldig imponert 
av Lars Edvin på første 
stevnet jeg var med på, 
hehe. Han hadde 175 i 
knebøy og 185 i markløft 
der og jeg håpet at jeg 
skulle klare det samme om 
2-3 år. Året etter hadde jeg 
200 og 210 ☺ 
 
Hva er ditt beste 
treningstips til 
nybegynnere? 
 
Tålmodighet er et 
nøkkelord i denne sporten. 
Tren lett i starten og få deg 
et program av noen som har 
peiling. Det er altfor mange 
som skal prøve å perse en 
gang i uka. Få ikke panikk 
om du stagnerer en 
periode, det vil alle gjøre 
en eller annen gang. Med 
programmer over tid får en 
fremgang.  
 

Har du en historie fra 
trening/konkurranse? 
 
KM i Sauda 2003. Hadde 
nettopp kjøpt meg Metal-
drakter og skulle løfte 
markløft. Visste fra 
treninga at det kunne gjøre 
vondt i skrittet siden jeg 
ikke hadde susp, så måtte 
ta på stroppene tre ganger 
før hvert løft for å at det 
ikke skulle være dødens. 
Ved det ene løftet hadde vi 
imidlertid liten tid. Jeg 
kjente at det kom til å bli 
ubehagelig men måtte bare 
gå til stanga. Skulle likt og 
sett det grimaset jeg lagte 
da jeg satte meg ned. Det 
var i tillegg et tungt løft og 
følte at det tok en evighet 
før jeg fikk nedsignalet av 
hoveddommer. Snudde meg 
og halvveis hinket av 
plattingen og bort til Børge 
som kjapt fikk av meg 
stroppene. Deretter bar det 
rett ned i garderoben der 
jeg lå strekk ut i et par 
minutter, hehe.

Knebøy under Jr-NM 2005 i Bergen 
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Mesterskapet var lagt til 
hyggelige Lalandia Badeland 
i Rødby. Tone, debutant i 
denne sammenheng var litt 
sent ute med 
overnattingsbestilling da 
hun trodde det måtte skje 
fra landslagsledelsen. Bjørn 
Astad og Tone dro på lykke 
og fromme i håp om at 
noen hadde bestilt en for 
stor hytte.  
 
Det norske landslaget hadde 
som naturlig var, samlet seg 
i restauranten. Da vi fikk 
tilbud om seng og sofa var 
stevnet reddet. Norge stilte 
mannssterke ikke bare i 
antall men skulle vise seg å 
kjempe om gull i de fleste 
klasser, enkeltøvelser og i 
poengkampen. Det så 
dessverre mer ut som en 
landskamp mellom Danmark 
og Norge med en og annen 
svensk gjesteløfter. 
 
Tone måtte starte forsiktig 
da hun ikke hadde drakter 
som passet etter 9 mnd 
sykeopphold. Ettersom 
dette var oppladning til Em 
var det bare å første 
godkjent og så se hvilken 

styrke jeg har å bygge på 
fremover. Det ble bare med 
første løftet, men var 
fornøyd med å ikke hadde 
mistet så mye styrke. I benk 
forsøkte hun på norsk 
rekord i senior klassen, men 
håndleddet brakk bakover 
og stangen for ned. På tross 
av løft under pers i alle 
øvelser ble Tone beste 
kvinnelige løfter. 
 
I herreklassene var det ikke 
så mye mer spennende, 
med noen få unntak. 

Poengkampen ble 
spennende til siste løft i 
yngre veteran. Bjørn hadde 
løftet veldig bra i bøy og 
benk, men måtte øke siste 
markløftet med 10 kg for å 
kjempe om tredjeplassen i 
poengkampen. Det gikk 
dessverre ikke, men perset 
likevel i bøy med ny Norsk 
veteranrekord og pers i 
benk og sammenlagt. 
 
Det var ikke så mye 
spenning rundt Sigve, han 
løftet meget bra og han ble 
stevnets beste løfter med 
ny norsk rekord i benkpress. 
Rolf Olsen ble slått av 
svensken på totalvekt, men 
slo han til gjengjeld i 
poengkampen og tok en 
flott annen plass foran 
svensken på poeng. Han fikk 
også ny pers i knebøy. 
I hundre kilos klassen ble 
det svært jevnt og Geir 
Korvald sloss til siste løft. 
Geir fikk ikke full utelling 
og det ble helt likt på 
sammenlagt vekt og Geir 
vant dermed klassen på 
lavere kroppsvekt. 
 

Sven Jøran Haugen med 295 kg i knebøy 

Truls Kristensen, 220 kg i markløft 
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I Rune Johansen sin klasse 
110 kg var det ikke noen 
stor thriller, men han tok 
sølv. 
Sven Jøran ryddet unna all 
tvil om hvor sammenlagt 
seieren skulle hen. I 
markløft fikk han stor 
konkurranse av Rødbys 
store sønn som tok gull i 
mark på likt løft, men 
lavere kroppsvekt. 
 
I eldre veteran ryddet de 
norske karene Tormod 
Andersen, Rolf Stenberg og 
Truls Nygaard rent bord i 
alle klasser vi stilte og i 
poengkampen. Tormod tok 
gullet i poengkampen og 
Truls sølv. Likevel slo 
danskene oss i landskampen 
med at Norge i denne 
klassen dessverre hadde for 
mange sofasittere. 
I eldre veteran ble det 
tilslutt bare Truls 
Kristensen som med 9 hvite 
lamper fikk god utelling 4 
gull fra sin klasse og 
tredjeplass i poengkampen i 
super veteran. 
 
Danskene avholdt ett flott 
stevne med en hyggelig 
bankett til avslutning.

Det norske laget 
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Årets benkpress-vm gikk i 
Miskolc, ca.18 mil fra 
Budapest. De fleste av oss 
fikk noen timers venting på 
flyplassen før bussen kom. 
Det var 2 stevnehotell og vi 
havnet på det mest 
usentrale, et stykke utenfor 
byen. Noen av rommene så 
dessverre ikke ut, møkk, 
fuktighet og inngrodd skitt i 
tepper etc. Så det ble hele 
3 hotell bytter på noen av 
oss.  
 
Miskolc bar preg av dårlig 
vedlikehold. Store deler av 
byen forfalt og var lite 
attraktiv. Men stevnehallen 
holdt god standard. Det kan 
man derimot ikke si om 
oppvarmingsforholdene for 
løfterne. 1 styrkeløftstang 
og 2 benker av ok standard 
er ikke godkjent på et vm. 
Dette skapte selvfølgelig kø 
og problemer under 
oppvarmingen, men 
heldigvis fikk vi ryddet vei 
for de norske løfterne. 
 
Først ute av våre var Anett 
Langva i 56 kg klassen. 
Anett var i god form og 
åpnet på 77,5 kg. Dette ble 
underkjent pga kort stopp, 
men ble godkjent i 2.løft. 
Anett økte så til 85 kg for å 
prøve å kapre en plassering. 
85 kg var på god vei opp da 
hun dessverre fikk en smell 
i ryggen og måtte avbryte 
løftet. Hun måtte hjelpes 
opp fra benken så det så 
ikke bra ut. Flott 9.plass i 
sin vm-debut. 
 
Anna Lena Hole 67,5 kg 
klassen var også førstereis-
jente til vm og åpnet også 
med underkjent pga kort 
stopp. Men hun hentet seg 
bra inn og 2.løft gikk fint. 
Hun gikk så for 107,5 kg for 
å prøve å bedre sin 
plassering, men dette ble 

litt tungt denne gang. Flott 
innsats ga 10.plass og Anna 
Lena ble inspirert til flere 
oppgaver utover. 
 
Bente Arntsen skremte oss 
med å få 2 underkjente løft 
på 130 kg. Hun traff ikke 
godt på banen og fikk en 
heving av rumpa fra 
benken. 3.løftet var 
derimot slik som vi pleier å 
se og Bente fikk en 7.plass. 
Dette resultatet ville gitt 
Bente en 3.plass i 75 kg 
klassen, men det stoppet 
ikke Bente fra å ha det 
moro resten av turen. 
 
Sverre Diesen i 82,5 kg var i 
god form og tok 200 kg lett 
i åpningsløft. 205 kg burde 
vært en greit vekt, men det 
ville dessverre ikke gå 
Sverres vei denne gang. 
Vekta gikk opp i 3.løft, men 
ikke på godkjent måte. 
9.plass på Sverre denne 
gang.  

 
 
 

En vi hadde store 
forhåpninger til var Joakim 
Bjerke som også gikk i 82,5 
kg klassen. 225 kg ble 
åpningsvekten og Joakim 
startet med en skikkelig 
bom. Om igjen på samme 
vekt, men da starter han 
uten å ha fått startsignal og 
selvfølgelig underkjent. 
Sisteløftet blir høynet til 
242,5 kg som dessverre ble 
for tungt og Joakim ble 
stående uten resultat. 
 
I 90 kg hadde vi Alexander 
Kirketeig som også skulle få 
problemer med å leve opp 
til våres forventninger. Alex 
ble stående uten resultat 
etter å ha bommet på 220 
og 230 kg. Dette var 
dessverre ikke Alex sin dag.  
 
I 100 kg hadde vi den 
vanlige kampen mellom 
Svein Olav Farstad og Dag 
Runar Øye. Begge får 
godkjent 220 kg i 1.løft og 

Sverre Diesen og Anna Lena Hole gratulerer 
hverandre med god innsats. Foto: Bente Arntsen 
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høyner til 230 kg. Svein 
Olav treffer ikke på 
løftebanen og blir stående 
med 1.løftet som ga en 
8.plass, noe som er en plass 
opp fra i fjor. 
Dag Runar løfter greit 230 
kg og vi høyner til 242,5 kg 
som da ville gitt bronse. 
Han treffer bra og det var 
et godt forsøk, men litt 
tungt. Ser imidlertid ut til 
at formen er på vei tilbake 
for Dag Runar som ble nr.7. 
 
Jan Einar Roven i 110 kg 
gjorde som sin 
treningskamerat Øye, og 
fikk 2 løft godkjent. 240 kg  
i åpning var lekende lett og 
det samme var 247,5 i 2 
forsøk. 252,5 ble dessverre 
litt tungt denne gang, men 
Roven er tilbake i god form 
og fikk 9.plass. 
 
125 kg klassen hadde vi 2 
utøvere. Kjell Furesund er 
utrolig sterk, men får 
dessverre ikke utnyttet 
skjorta maksimalt. Formen 
var god og Kjell ville åpne 
sikkert på 265 kg. Løftet 
var lett, men ble 
underkjent pga 
fotplasseringen. Nytt forsøk 
ga 3 hvite lamper. Kjell gikk 
så på 275 kg som også var 
lett, men hadde en liten 
skjevhet som ga 2-1 

underkjent. 8.plass til Kjell 
denne gangen. 
 
Roy Holte var sugen på å få 
vist seg fram og åpningen 
på 280 kg gikk lett. 292,5 
kg i 2.forsøk ble litt tungt 
og Roy valgte å bytte til en 
trangere skjorte og ba om 
305 kg som da var bronse. 
Stangen for opp halvveis, 
men der var det stopp 
denne gang. Roy ble beste 
norske med en 6.plass og 
fikk i likhet med Bente og 
Jan Einar ny norsk rekord i 
enkeltløft. 
 
Våre 2 tyngst utøvere var 
denne gangen også Alastair 
McColl og Trond Fjøren. 
Under oppvarmingen fikk 
Trond en smell i armen og 
måtte trekke seg fra 

stevnet. Dette var synd for 
Trond hadde siktet seg inn 
på ny europarekord 
enkeltløft yngre veteran. 
Men Trond kommer nok 
sterkt tilbake og vi ønsker 
han god bedring. 
 
Alastair måtte spise og 
drikke mye for å komme seg 
opp i +125 kg og veide inn 
på 125,05 og var klart 
lettest i sin klasse. Alastair 
åpnet meget bra med å 
trykke opp 252,5 kg lekende 
lett. Vi øker til 262,5 kg 
men her var det bråstopp. 
Han gjør 2 gode forsøk, 
men det ville seg ikke 
denne gang. Samme 
plassering som i fjor, nr.7. 
 
Selv om løftingen må sies å 
være litt under hva vi 
hadde forventet var det en 
fin tur. Alle er blide og 
fornøyde og samholdet var 
meget bra. Vil rette en stor 
takk til Eivind Sperre 
Austnes og Anett Langva 
som hjalp til med alle 
løfterne under stevnet. 
 
EM benkpress går allerede i 
august og jeg håper å se 
mange av de samme 
fjesene igjen der.

Store og sterke norske benkpressere.  Foto: Pål Nilsen 

Dag Runar Øye, Jan Einar Roven og Eivind Sperre 
Austnes ser ut til å ha full kontroll.     Foto: Pål Nilsen 
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Forhindring av ulykker i benkpress 
 
Etter at benkpresskjorta ble innført i Norge er 
det enkelte som hevder at antall uhell og 
nestenulykker har økt betraktelig. Ekstremt 
trange benkskjorter kan føre til at løfteren 
mister kontrollen med løftebanen, og stanga 
suser i rask fart mot ansikt eller hals. I slike 
tilfeller er det viktig med ekstremt 
oppmerksomme skivepåsettere som kan redde 
løfteren fra å spise suppe de neste 
månedene. 
 
Tekniske løsninger som har blitt diskutert har 
foreløpig begrenset seg til noen få 
innretninger for å stoppe stanga i fallet, bl.a. 
vertikale stenger festet til benken som gjør at 
stanga stopper før den forsvinner inn i 
brystkassa til løfteren. Imidlertid er det en 
hel rekke tekniske løsninger som har blitt 
diskutert og utprøvd i hemmelighet. Disse 
løsningene har ikke vært offentlig kjent 
p.g.a. patentsøknader. Imidlertid har det nå 
vist seg at man ikke har fått patent på noen 
av løsningene, og dermed kan de presenteres 
for offentligheten. Her følger noen av 
løsningene. 
 
 
Brynje/rustning 
 
En internettløfter foreslo å innføre 
obligatorisk Star Wars rustning i benkpress. 
Dette gikk imidlertid i vasken da IPF innførte 
en rustningsavgift som rustningsfabrikanten 
Lucasfilm synes var noe drøy. I de praktiske 
testene viste 
deg seg også at 
rustningen ikke 
helt holdt mål. 
Her ser vi hva 
som skjedde 
med rustningen 
etter et 
mislykket løft. 
På bildet er 
løfteren 
fremdeles inne 
i rustningen: 
 
 

Enkelte andre internettløftere mente at man 
måtte benytte kraftigere rustninger fra 
middelalderen. Dette gikk imidlertid også i 
vasken siden utstyrsprodusenten ikke hadde 
betalt utstyrsavgiften siden 1397, og de 
svarte aldri på skriftlige henvendelser fra IPF. 
Her ser vi en litt skuffet generalsekretær i IPF 
som innser at middelalderbenkpressrustningen 
aldri vil bli en realitet:  

 
  
 
Etter mye frem og tilbake så tilbød Odd 
Nerdrum seg å levere en brynje til IPF for 
test. Denne brynjen var lovende, men 
problemet var at Nerdrum bare kunne levere 
et bilde av brynjen: 
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Ovnsrør 
 
En smart løfter innså at bruk av ovnsrør rundt 
halsen kunne forhindre ulykker. Kakeformer 
ble også utprøvd på løftere med ekstremt 
kraftig hals. En av utfordringene med 
designet var mekanismen for å ta ovnsrøret 
på og av. Til slutt refuserte IPF ovnsrøret med 
begrunnelsen at man ikke 
ønsket en "open neck" lås, 
siden dette kunne bringe 
sporten i vanry. Man 
oppdaget også at man ikke 
kunne innføre obligatorisk 
bruk av ovnsrør, siden 
løfterne i +125 kg klassen 
ikke hadde hals. Her er 
noen av prototypene på 
benkpressovnsrør. Ovnsrør 
nummer to ble innført 
etter at det ble lov til å 
løfte hodet av benken.  
 
 
 
 
 
 
Her ser vi en hund som 
tilhører en norsk løfter. Disse hundene kalles 
merkelig nok for ”ovnsrør”. Dette er litt rart 
siden ovnsrøret burde ha stoppet stanga i 
fallet. Dette er 
tydelig ikke tilfelle 
siden halsen har 
blitt helt bøyd 
etter løftet. Det er 
mulig hunden ikke 
hadde lest IPF 
reglementet og 
derfor ikke hadde 
hode og hals på 
benken under 
løftet. 
 

Hjelm 
 
Selv om ovnsrøret ikke var noen suksess så 
hadde man store forhåpninger til diverse 
hjelmer. Her har vi noen eksempler: 
 
Denne innretningen var faktisk foreslått av 
styret i IPF, men ingen utstyrsfabrikanter 
ønsket å produsere den siden de mente de 
kunne bringe seg selv i vanry: 
 

 
 
 
 
Denne hjelmen 
ble også foreslått 
av styret i IPF, 
muligens av et 
tysk medlem. 
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Denne hjelmen ble foreslått av en 
styrkeløfter som tidligere var syklist. Tanken 
var at man skulle ha en ekstra skivepåsetter 
som stod foran benken og som holdt i snorene 
som tømmene på en hest. I tilfelle en ulykke 
så skulle skivepåsetteren røske i snora slik at 
hodet ble bøyd under skuldrene og ryggen og 
dermed ville stanga treffe hverken hode eller 
hals: 
 

 
 
 
Selv om denne hjelmen var ”specialized” for 
styrkeløft, så var det ikke noe tak i den: 
 

 

Raketter 
 
En innretning som man forsøkte å ta patent 
på var et hjelpemiddel for å løfte stanga 
automatisk opp før den skadet løfteren. Man 
kom frem til at den beste løsningen var bruk 
av raketter. Før løftet festet man en rakett 
på hver side av stanga. Skivepåsetterne holdt 
en brennende lighter inne i hendene, og 
fulgte stanga med hendene på vei ned. Ved 
en brå nedadgående bevegelse, som f.eks hvis 
løfteren mistet stanga, traff flammen den 
korte lunta på raketten. Raketten ble fyrt av, 
og stanga ble løftet automatisk av løfteren, 
uten innblanding fra skivepåsetterne. 
Eksplosjoner, røyk og lys ville også føre til at 
styrkeløft fikk et mer show-preg, som igjen 
kunne bidra til økt rekruttering. 
 
Dette bildet viser et forsøk på 250 kg av 
Manuel Bezerra: 

 
 
 
På et av teststevnene satt broren til Vidar 
Tangen i juryen. Ved testinnføringen av 
rakettene måtte IPF lempe litt på 
reglementet for bruk av hatt og hjelm, men 
dette gjaldt kun for juryen: 
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Her har vi en rakett produsert for Fræna 
Atletklubb. Fræna har sterke benkpressere, 
så det må kraftig skyts til for å forhindre 
ulykker: 

 
 
Pga all røyken er det uklart hvem som misset 
dette løftet, men det må minst ha vært 
forsøk på norsk rekord: 
 

 

Det ble også gjort forsøk med bruk av raketter i 
den amerikanske WPO forbundet, men NASA 
stoppet sponsingen etter et stevne hvor alle 
løfterne røyk ut: 
 

 
 

Knekkebrød, flatbrød og lomper 
 
Et helt annet prinsipp for å hindre at stanga 
treffer løfteren er å bygge opp støtter under 
skivene etter hvert som stanga beveger seg 
oppover i løftet. Hvis det da skjer en ulykke 
så vil stanga bare falle noen få millimeter ned 
på støttene. Det er gjort flere forsøk, men 
det har vist seg at det beste materialet er 
knekkebrød og flatbrød. Her så IPF også 
muligheten til å hale i land store 
sponsorkontrakter med bl.a. WASA 
knekkebrød: 
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Når støttene skal bygges opp er det uhyre 
viktig med fart og presisjon, siden stablingen 
må følge nøyaktig banen og farten på stanga. 
Det beste man har kommet opp med er å 
bruke leirduemaskiner for å skyte 
knekkebrødene inn, eventuelt 
potetplukkemaskiner med rullebånd for 
løfterne som har dårlig eksplosivitet i løftet. 
 

 
 
Det ble også gjort forsøk med bruk av lomper, 
men dette var ikke særlig vellykket, som man 
ser på dette bildet: 
 

 
 

Regulering 
 
Hvis uhellet først skulle være ute og man får 
stanga rett i tanngarden, så er det viktig å ha 
beskyttelse. En norsk løfter som er tannlege 
tilbød seg å forsyne styrkeløftere med ekstra 
sterk tannregulering for å hindre at tennene 
ble knust. Det eneste løfteren ønsket var at 
alle løfterne på IPFs verdensmesterskap skulle 
bruke t-skjorter med teksten "Norsk 
tannlegeforening: Vi regulerer styrkeløft", 
men dette ville ikke IPF ha noe av, siden de 
mente at det var IPF som regulerte styrkeløft, 
og ikke tannlegene.  
 

Her ser vi den optimistiske tannlegen: 
 

 
 
Ryktene sier at også Tom Cruise støttet 
reguleringsforslaget etter å ha fått stanga i 
fleisen: 
 

 


