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I dette nummeret av SI 

kan du lese rapporter fra 

blant annet WEC, Jr-EM 

og det nye Nasjonale 

U/Jr-stevnet som ble 

avholdt i Brumunddal. 

 

Jørgen Haug kommer 

med informasjon og 

tanker rundt 

utestengingen av 

Russland og Ukraina, 

samt et blikk 50 år 

tilbake i tid. 

 

SI er ikke komplett uten 

Diddls Hjørne, og denne 

gangen får vi flere tips til 

hvordan styrkeløft-

rekrutteringen kan økes. 
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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. 

Redaktør er  

Oddbjørn Steen. 

 

Forsidebilde 

Olaf Dahl, Hege 

Helseth og Lars 

Markussen på WEC. 

Foto:  

Ingunn Elise Haakonsen 

 

Forbundskontoret 
Norges Styrkeløftforbund 

Serviceboks 1, 

Ullevål Stadion 

Sognsveien 75L 

0840 OSLO 

Telefon:  21 02 98 65 

Telefaks: 21 02 90 03 

E-post: 

styrkeloft@nif.idrett.no 

Ansatte 
Generalsekretær 

Tore Kristiansen 

styrkeloft@nif.idrett.no 

 
Utdanningskonsulent/ 

Sportslig leder 

Dietmar Wolf 

dietmarw@bbnett.no 

NSFs Styre 
President 

Tone Ingebretsen 

toninge@broadpark.no 

 
Visepresident 

Morten Novum 

novum@online.no 

 

Styremedlem 

Vidar Tangen  

vidtang@online.no 

 

Styremedlem 

Linda Høiland 

linda.hoiland@cipr.uib.no 

 

Styremedlem 

Bente Arntsen 

ba@carnegie.no  

 

Varamedlem 

Pål Nilsen 

pae-nil@online.no  

 

Varamedlem 

Jøren Skadsem Eikeland 

js_eikeland@msn.com
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Er jeg fin på håret? 

 
Det var det første Erik 

Jørgensen sa etter sitt siste 

markløft på 310 kg. 

Bronsemedalje i mark, 5 

plass sammenlagt. 9 

godkjente løft, 3 nye 

perser.  

Så det eneste problemet 

Eirik kunne ha, måtte være 

sveisen. 

Eirik var Norges siste løfter 

i konkurransen. Laget hadde 

fått godkjent 34 av 36 løft, 

så hvis dette landslaget 

hadde noen bekymringer, så 

måtte det være håret. 

Eirik ble stående med 

serien 285 � 185 � 310 = 780 

kg. 

Han var opprinnelig 

påmeldt i klasse 110, men 

etter vurdering av 

konkurrentene så veide han 

inn på 111,4 kg og gikk 

dermed i 125 kg klassen. 

Dette viste seg å være et 

riktig valg, da han tjente en 

plassering på dette. 

 

Medaljedryss til 

Hildeborg 

 
Første dag av mesterskapet 

skulle Hildeborg løfte. 

I hennes klasse så har det 

som regel vært påmeldt ei 

ukrainsk eller russisk 

deltaker med svimlende 

høye perser. 

Fra Ukraina kom denne 

gangen årets senior 

europamester Viktorya 

Olenytsya. Hun hadde en 

pers på 707,5 kg. Dette var 

92,5 kg foran persen til 

Hildeborg. 

Men det skulle løftes først. 

Hildeborg gjennomførte 3 

godkjente knebøyløft og ble 

stående med 255 kg. 

Olenytsya ble stående med 

252,5 kg. I benkpress fikk 

også Hildeborg godkjent 

alle sine løft og fikk ny pers 

på 170 kg. Den ukrainske 

jenta fikk bare godkjent 

åpningsløftet på 165 kg og 

Hildeborg ledet med 7,5 kg 

før markløft, dvs i praksis 

10 kg da hun var lettest. 

At Hildeborg ga Ukrainerne 

konkurranse var veldig 

populært blant de andre 

vesteuropeiske lagene. 

Tyskerne dro i gang 

trampeklapp hver gang 

Hildeborg skulle i aksjon. 

 

I 

markløft så la ukrainerne 

opp taktikken etter 

Hildeborg. Hun begynte på 

195 og tok deretter 205. 

Ukrainerne svarte med 205 

og 215 kg. Løftet på 215 kg 

var ikke overbevisende lett. 

205 kg var tangering av pers 

for Hildeborg og det gikk 

forbausende lett. Dietmar 

høynet først til 210 kg. 

Etter litt betenkning så gikk 

han til 212,5 kg. Hildeborg 

gikk bestemt inn og drog 

løftet greit opp. Her hadde 

det helt sikkert gått 2,5 kg 

til. 

Olenytsya måtte nå ha 

222,5 kg for å vinne. Hun 

måtte gi alt hun hadde for å 

få løftet opp, og hun hadde 

ikke fått godkjent ett gram 

til. 

Sammenlagt ble det 637,5 

kg på Hildeborg og pers 

med 22,5 kg. Det ble også 

gull i knebøy og benk. 

Bronse i markløft og sølv 

sammenlagt. 

 

Hildeborg 212,5 kg i markløft 

Lagbilde 
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Debutanten Simen 

 
Simen Imingen var debutant 

på Jr.EM, og var naturlig 

nok meget spent foran 

konkurransen i 75 kg 

klassen. 

Men det hele gikk meget 

bra. Simen prikket den ene 

persen etter den andre og 

med serien 250 � 152,5 - 

232,5  =6 35 kg så ble det 

til slutt 4 nye perser og en 

5. plass sammenlagt. 

I knebøy var han bare 2,5 kg 

fra bronse. 

 

Bra uttelling for 

Andreas 

 
Andreas hadde vært skadet 

foran mesterskapet og var 

litt usikker på formen. 

Derfor startet han 

konkurransen i 100 kg 

klassen meget forsiktig med 

310 kg i knebøy. 330 og 

342,5 kg gikk også lett opp. 

I benk hadde han fått 

forberedt seg bedre og der 

ble det pers med 210 kg. 

I markløft gikk 320 og 335 

lett opp. Men på 347,5 ble  

 

 

 

Andreas litt for ivrig og fikk 

ikke festet grepet ordentlig. 

Likevel fikk han stanga 

langt opp på lårene før han 

måtte slippe den. 

Han ble stående med 887,5 

kg og sølv sammenlagt. 

Det ble gull i mark og sølv i 

knebøy og benk. 

 

 

 

Sportshotellet 

 
En mørke brun innrøykt 

resepsjon var det som 

møtte oss på Hotel Dom 

Sportu. Heisen var fra 1973 

og var så mørkebrun at det 

var skumt der inne hele 

døgnet. Men rommene var 

helt greie. Løftehallen lå i 

samme bygg og var fra 

1958. Men den var i rimelig 

bra stand. Det var riktignok 

ikke noe luftkjølingsanlegg 

der, slik at det ble meget 

varmt utover dagen. Men 

friskluftanlegget var bra, og 

når løfterne fikk nok luft så 

fungerte det bra for 

løfterene i varmen. 

Simen, 150 kg i benkpress 

342,5 kg i knebøy for Andreas 
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Konstantin Pozdeev vant 

klassen til Andreas. Han 

gjorde blant annet 380 i 

knebøy. Men i dagene før 

han skulle løfte så var han 

lagleder og surret knebind 

for flere av sine 

lagkamerater. Han kom 

også og tilbød sine 

tjenester da Dietmar skulle 

surre på Hildeborg.  

I motsetning til de fleste av 

sine landsmenn så var han 

en utadvendt person som 

det var lett å komme i 

kontakt med, sjøl om han 

hadde meget begrensede 

engelskkunnskaper. 

Da Andreas på 

oppvarmingen gikk over 

stanga, så kom han og 

forklarte at i Russland var 

det forbudt. Han brukte 

stort sett kroppsspråket for 

å forklare dette, og straffen 

for sånne synder var en 

lengre runde med 

hoppetauet. 

 

 

 

 

 

Nivået er ikke like høyt i 

den nedre enden av 

resultatlisten. Den 

slovakiske jenta på bildet 

fikk underkjent dette løftet 

på 102,5 kg. 

Med ei kroppsvekt på 47,5 

kg fikk hus serien 80 � 35 � 

95 = 210 kg som ga 280 

poeng. 

Både Ungarn, Polen og 

naturlig nok arrangørlandet 

Slovakia hadde med flere 

løftere på et lavt nivå, som 

i denne idretten er et 

sunnhetstegn. 

Konstantin Pozdeev blir surret 

Dominika Hojsikova 102,5 kg 
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Sigfùs Fossdal fra Island er en god 

bekjent av oss nordmenn. Første gang 

undertegnede var i kontakt med han var 

på Jr-Nordisk i Danmark i 2003. Han 

kommer stort sett aleine til stevne, i 

beste fall har han med noen kamerater 

som ikke har så mye peiling på styrkeløft. 

Denne gangen hadde han med kjæresten, 

Loise fra Tromsø. 

Så denne gangen henvendte han seg til 

oss for å få hjelp. Sigfùs skulle løfte i 

klasse 125, dvs samme klasse som Eirik. 

Derfor ble det Andreas som skulle hjelpe 

Islendingen. Det gjorde han så bra, at 

han havnet 10 kg bak Erik i sammen-

draget. 

Andreas hjelper Sigfùs 

Sigfus og Loise 
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NSF er stolte av å presentere våre samarbeidspartnere: 

 

 

 Antidoping Norge 

Ren idrett - rettferdig konkurranse. Et slagord som som passer både 

vår samarbeidspartner og oss. Samarbeid gjennom flere år har gitt 

resultater. 

 

 

  Eleiko 

Svensk firma som leverer det meste av utstyr for styrketrening og 

styrkeløft. Medlemmer av NSF får gode tilbud på trenings- og 

konkurranseutstyr. 

 

 

 
 ER Equipment 

Dansk firma som leverer stevneutstyr til de fleste internasjonale 

mesterskap i verden. Utstyret er godkjent av IPF. 

 

 

 

 Trimutstyr Frydenlund 

En liten mekanisk bedrift på Gvarv i Telemark. Bedriften har 

spesialisert seg på produksjon av solide og gode treningsapparater. 

Leverer også sikring til benker. 

 

 

 

 
Onarfilm 

 

Filmfotograf Onar Stangeland har filmet NM og VM i styrkeløft de 

siste årene - enten for sitt firma eller for Eurosport. Medlem av VM-

komitéen. 

 

http://www.antidoping.no/
http://www.antidoping.no/
http://www.eleikosport.se/
http://www.eleikosport.se/
http://www.er-equipment.dk/
http://www.er-equipment.dk/
http://www.trimutstyr-frydenlund.no/
http://www.trimutstyr-frydenlund.no/
http://www.onarfilm.com/
http://www.onarfilm.com/
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St.Hans dagen ble det 

nylig foreslåtte 

Nasjonale Ungdoms- og 

Juniorstevnet avholdt i 

Brumunddal. 

Forholdene lå til rette 

for at dette skulle bli 

en stor suksess. 
 

Stevnet ble arrangert 

utendørs midt i gågata i 

Brumunddal sentrum. 

Det var riktignok satt opp 

et telt over løfteplatting og 

sekretariat i tilfelle det 

skulle komme ei regnskur. 

Men hellet var på 

arrangørens side. Det kom 

regnskurer både dagen før 

og etter, men på 

arrangementdagen var det 

strålende vær. 

Bakgrunnen for stevnet er 

at det altfor lite 

stevnetilbud for ungdoms 

og junior løftere. For å få 

gode løftere i framtida må 

denne gruppen løftere ha et 

stevnetilbud som gjør at de 

trener regelmessing hele 

året for å bli bedre. 

 

Det var 4 jenter i 

ungdomsklassen som stilte 

til start. 

I klasse 67,5 så fikk May 

Guldbrandsen fra Sande 

267,5 kg sammenlagt, og 

det ga 280 poeng som holdt 

til sammenlagtseieren i 

ungdomsklassen. Gro 

Johansen ble klassevinner i 

60 kg klassen med 227,5 kg. 

I klasse 75 kg gjorde Marthe 

As fra Fræna det virkelig 

bra. Det ble norsk rekord 

med 110 kg i markløft og 

rekord sammenlagt med 

200 kg. 

Celina Tunstrøm var uheldig 

og gikk ut i benkpress. 

 

Blant guttene i 

ungdomsklassa så var det 

Øyvind Haugrav fra 

Ottestad Kast og styrkeløft 

som virkelig skilte seg ut. I 

markløft ble det ny norsk 

rekord med 280 kg, og det 

ble også norsk rekord 

sammenlagt med 707,5 kg. 

Medd 420 poeng var han 

over 50 poeng foran 

nestemann, og en soleklar 

vinner av ungdomsklassen. 

Robin W. Skarbøvik fra 

Ålesund gjorde et sterk 

resultat i 100 kg klassen. 

600 kg sammenlagt holdt til 

klasseseier og nr 2 på 

poeng. 

 

Arrangørklubbens egen 

løfter Martin Ringsrud, 

gjorde det også bra. Han 

fikk 555 kg sammenlagt og 

med det vant han 90 kg 

klassen og ble nr 3 på 

poeng. 

 

I jr klassen var det Håkon 

Farstad fra Fræna som 

imponerte mest. Med 770 

kg sammenlagt var han en 

suveren vinner av 125 kg 

klassen, og med 447 poeng 

så ble han også stevnets 

beste jr løfter. 

Men han var tett fulgt av 

Jørgen Hansen som stoppet 

bare 3 poeng bak. Jørgen 

perset i knebøy med 282,5 

kg, i benk med 175 og 717,5 

sammenlagt var også pers. 

 

Eddy Authen fra Askim i 

klasse 75 kg hadde dårlig 

uttelling men fikk likevel 

547,5 kg sammenlag. Med 

dette resultatet ble han nr 

3 på poeng. 

 

Norges Styrkeløftforbund 

satte stor pris på dette 

tiltaket og stilte med 3 

dommere og Tore på 

kontoret som speaker. 

Stevnet var meget 

vellykket. Arrangøren 

hadde fått låne et tomt 

foretningslokale 10 meter 

fra løftplattingen til 

oppvarming.  

Stevnet skal evalueres tidlig 

på høsten og intensjonen 

fra Brumunddal Atletklubb 

er at dette skal bli et årlig 

arrangement. 

Løftetelt og salgsstand  Foto: Jørgen Haug 
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Under stevnet i Brumunddal 

ble disse 3 herrene, 

Andreas Hjelmtveit, Simen 

Imingen og Eirik Jørgensen 

kalt opp på plattingen i ei 

pause for å bli hedret for 

sin EM innsats uka i 

forveien. 

Skal ikke her hedre dem for 

EM innsatsen, det er gjort i 

en annen reportasje i dette 

nr av Styrkeidrett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil heller benytte 

anledningen til å berømme 

dem for den innsats det 

gjorde under stevnet i 

Brumunddal. Denne gangen 

var det ikke de som skulle 

løfte. Eirk og Andreas surret 

knebind og drog drakter på 

klubbkamerater, men Simen 

var med som skivepåsetter 

og lagleder alt ettersom 

behovene meldte seg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gir honnør for den 

innstillingen disse guttene 

har. Er de ikke med å løfter 

så stiller de opp for andre. 

Bra.

Håkon Farstad løfter 300 kg   Foto: Anett Langva Rune Larsen, 220 kg Foto: Anett Langva 

EM-deltakerne blir hedret Foto: Jørgen Haug 
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WEC 2006 ble avholdt i 

Hamm, Luxembourg. 

Ingunn var selv med og 

løftet, og kommer her 

med sin rapport fra 

mesterskapet. 

 
Vi møttes på Gardermoen 

torsdag formiddag. 

Dietmar, Anita, Hege, Are, 

Ingunn, Olaf og Tor 

Herman. Klare til dyst. Men 

manglet det ikke noen? Jo, 

da, hvor var Thomas og Mr 

Markussen? Det varte og 

rakk, vi sjekket inn� og 

omsider dukket de to 

herrene opp. Litt stresset 

og forvirret, men dog. Vi 

var fulltallige. 

Setter oss på flyet til 

København, hvor vi befinner 

oss en drøy time. Vi spiser 

og prate. Blir litt kjent med 

hverandre. Tormland rekker 

å skremme vettet av en 

stakkars kelner. Men det 

gikk bra denne gangen også.  

Flyturen fra København til 

Luxembourg var et kapittel 

for seg, og må derfor 

nevnes. Air conditionen 

virket ikke mens flyet sto 

stille, og med omtrent 45 

grader utenfor, og en ½ 

time forsinkelse, ble det 

ganske så hett innvendig. 

Primært: Stakkars Olaf! Han 

så ikke bare malplassert ut 

der han satt på det lille 

sete i det lille flyet. Han 

var varm. Veldig, veldig 

varm. �Og Hege, som er ille 

nervøs for å fly, hadde en 

litt turbulent tur � 

bokstavelig talt. Da vi 

nærmet oss endestasjonen, 

ble det masser av luftrom, 

og vi hoppet og danset. 

Ingen hyggelig opplevelse 

for frøken Helseth, men hun 

kom seg gjennom det. 

Heldigvis. 

 

Hege var først i ilden i 67,5 

kilos klassen, og hun var 

spent og nervøs som seg hør 

og bør i en internasjonal 

debut. Hun begynte sikkert 

i bøy på 155 kilo. Dette gikk 

fint, og hun høynet til 

162,5. Underkjent, men 

lett. Derfor gikk hun på 

167,5. Dette løftet også 

dessverre underkjent. Men 

nok om bøy � nå er det 

benk! Hege fikk dessverre 

også her bare ett løft 

godkjent på 90 kilo. Hun 

tok det derimot igjen i 

mark med tre godkjente: 

150-157,5-165! Som hun 

selv sa: Ikke fornøyd med 

fem godkjente, men synes 

likevel det var en kjempefin 

erfaring løftemessig. Hun 

vet hun har så mye mer 

inne som hun kommer til å 

vise oss neste gang. Likevel 

GULL til Hege med 410 kilo 

sammenlagt. Gratulerer!!! 

 

Det var bare én løfter 

denne fredagen, og dermed 

benyttet vi resten av dagen 

til å gjøre Luxembourg City 

utrygg. Spiste, ruslet, 

tittet, og shoppet i varmen. 

Det var effektive 50 grader 

i solen (minst), og det slet 

litt på noen og enhver. 

Hege med 155 kg i knebøy 

Store menn og små flyseter 
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Så var det de to siste 

jentene. Ingunn i 75 (68,6) 

og Anita i 82,5 (75,7). 

Førstnevnte spent etter 6 

års fravær fra internasjonal 

løfting. Sistnevnte generelt 

spent over å løfte 

internasjonalt. Thomas 

hjalp til med surringer og 

luft på oppvarmingen. 

Takk!  

Ingunn fikk serien 190-

197,5-200 i bøy. Ble 

stående med 117,5 i benk, 

og fikk 202,5 i mark. Åtte 

godkjente løft, og 520 

sammenlagt! Fornøyd med 

det!  

Anita gjorde en kjempebøy 

med serien 170-175-180, og 

pers. Veldig bra! 105 i benk 

og 167,5 i mark ga 452,5 

sammenlagt og en finfin 

sølvmedalje.  

GRATULERER til oss begge 

to! (Litt unaturlig å 

gratulere meg selv, men 

synes jeg fortjener det�) 
Kjempemoro!!! 
 
Det ble ingen pause mellom 

guttene og jentene, og det 

var rett på løfting igjen. 

Dietmar gjorde en 

kjempejobb, og vi fikk alle 

oppgaver når de tre guttene 

skulle løfte i samme pulje 

og nesten tre på rad! Vi fikk 

faktisk skryt av de andre 

nasjonene av det norske 

samarbeidet. Vi sto på for 

hverandre � drakter, vann, 

bilder og høyninger. 

 

Tor Herman i 110 (105,8), 

Lars i 125 (122,9) og Olaf i 

125+ (134,9). 

Tormland fikk 335 og 345 i 

bøy. Tredje løftet på 350 

dessverre underkjent. I 

benken presset han 245, og 

fikk kun ett løft godkjent i 

mark på 300 kilo. Han 

somlet nemlig litt, og rakk 

av en eller annen grunn 

ikke siste oppvarmingsløftet 

i marken� Likevel 890 

sammenlagt og Western 

European Champion! 

 

Lars ventet på �opp�-signal 

i første bøy, og ventet 

forgjeves. Han var helt i 

kjelleren, og ingen sa noe. 

Det ble rett og slett glemt� 

Dermed ble det ikke noe 

godkjent førsteløft på 337,5 

av Mark Lasrussen. Derimot 

fikk han andreløftet på 

samme vekt. Det var ikke 

dagen for bøy i dag, og han 

ble stående med én 

godkjent. I benk ble det 

240 og i mark 320. Han 

hadde nok forventet noe 

mer, men varmen til tross: 

Nok en Vest Europeisk 

Mester fra Norge med 897,5 

sammenlagt! 

 

Anita bøyer 175 kg 

 

Ingunn drar 202,5 kg i markløft 
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Olaf som slet i varmen fra 

ende til annen, fikk 347,5 i 

bøy og 247,5 i benk. Så kom 

marken, og her skulle han 

�peppes�! Dietmar slo til 

han et par-tre ganger, og 

Mr Dahl sjanglet mot 

markstangen. Nå fikk han 

vel ikke akkurat dette 

løftet � men kom blodig 

tilbake fra plattingen, 

fremdeles halvveis i svime. 

Det blødde fra munnen 

hans. Han var litt forvirret, 

stakkar. Men han dro han 

350 i andreløftet, 945 kilo 

sammenlagt, og førsteplass 

til Olaf også. 

 

Sterke karer! GRATULERER 

så mye til dere alle 

sammen! 

 

Etter �Ja, vi elsker� flere 

ganger, gratulasjoner, 

lagfoto og dusjing, var det 

bankett. Her var det 

utdeling av bestemanns- og 

kvinnespriser i tillegg til 

beste lag.  

Ingunn fikk andreplass i 

champ of champs med 

523,4 poeng.  

Olaf fikk andreplassen på 

herresiden med 531,1 

poeng, og Mr Omland tredje 

plass med sine 230,4.  

Jentene fikk tredjeplass 

sammenlagt � fordi vi bare 

var tre jenter. Ellers ville vi 

nok ha slått de, ja!!  
Gratulerer nok en gang! 

 

Banketten ble utrolig 

morsom etterhvert! Thomas 

gikk og spurte om man 

hadde ting og tang i gult, og 

Lars var ille nervøs hele 

tiden. Ingunn begynte å 

snøvle etter hvert, mens 

Hege stort sett lo og lo. Are 

humpet rundt på 1 ½ ben, 

og Tormland er bare 

vanvittig morsom med sine 

imitasjoner av kjente og 

mindre kjente personer. 

Olaf hadde full kontroll 

over oss (?), og sto og 

snakket med noen 

Ukrainere. Hva slags språk 

de snakket er uvisst� 

Dietmar og Anita var mer 

sofistikerte og trakk seg 

tilbake i rimelig tid. Vi 

andre pådro oss en liten 

advarsel om at vi måtte 

dempe lydnivået litt, og 

trekke inn på hotellet. 

Skjønner det i ettertid� 

 

Vi var en herlig gjeng som 

dro nedover til 

Luxembourg!    

Stor takk til Dietmar og 

Thomas som geleidet oss 

gjennom stevnet! 

Tror jeg kan si for alle 

sammen at det var en 

strålende og vellykket tur! 

 

355 kg ble for tungt for Olaf under disse forholdene 

Foto: Hege Helseth 

 

Finn 1 feil 
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Fortell litt om deg selv 

 

Jeg heter Simen, er 19 år 

og bor på et lite sted som 

heter Moelv, mellom 

Lillehammer og 

Brumunddal. Jeg er nå 

akkurat ferdig på 

videregående skole og tar 

sikte på et friår med 

jobbing før jeg bestemmer 

meg for om/hva jeg vil 

studere. Fritida mi går 

veldig mye med til trening, 

som hovedsakelig foregår i 

Brumunddal AK sine lokaler. 

Utenom trening har det 

vært skole, nå blir det da 

jobbing og ellers prøve å få 

tid til venner, viktig å prøve 

å unngå at trening tar all 

fokus, selv om det har vist 

seg å være veldig vanskelig 

til tider ;-)  

 

Hvor høy er du, hva veier 

du og hvor lenge har du 

trent? 

 

Er 170cm høy, veier 75kg og 

har trent styrkeløft i litt 

over to år. Før styrkeløft 

var jeg også innom mye 

annen trening. Som den 

minste gutten på skolen falt 

valget som for mange andre 

på kampsport, så har vært 

innom karate og et par 

sesonger med boksing før 

jeg begynte å trene vekter. 

Trente kroppsbygging-

relatert i et års tid før jeg 

startet med styrkeløft.  

 

Når deltok du på ditt første 

styrkeløftstevne, og hva 

løftet du? 

 

Deltok på mitt første 

styrkeløftstevne i August 

2004, løftet da 190-122,5-

180 = 492,5kg og satte 

norsk rekord sammenlagt 

for ungdom i -75, dermed 

var jeg hekta.  

 

Hvem og hva fikk deg til å 

starte med styrkeløft? 

 

Jeg drev med kroppsbygging 

på egenhånd, men var 

fullstendig klar over at jeg 

aldri kom til å bli noen 

kroppsbygger, jeg likte bare 

treningen. Men etter å ha 

blitt dumpa av dama 

trengte jeg å få fokuset 

over på noe annet og med 

mitt sterke 

konkurranseinstinkt ville 

konkurrering være perfekt 

medisin. Så jeg forhørte 

meg på treningsforum om 

styrkeløft var noe jeg kunne 

stille opp i med mine 

perser. På den måten kom 

jeg i kontakt med Jørgen 

Haug, treneren i 

Brumunddal AK, møtte opp 

i lokalet dagen etter og 

dermed var snøballen i 

gang. 

 

Du har jo både Dietmar 

Wolf og Jørgen Haug i 

klubben din. Hva har dette 

hatt å si for utviklingen din? 

 

Det er ingen tvil om at 

dette har vært til STOR 

hjelp. Jørgen har fikset 

treningsopplegg og terpet 

teknikk fra dag en. Når i 

tillegg Dietmar kom til 

Brumunddal for et år siden 

har jeg nå Norges to 

landslagstrenere tilstede 

hver uke, man kan vel fint 

si at vi er blitt bortskjemte 

her borte.  

 

Du har nettopp kommet 

hjem fra Junior EM med 

gode resultater. Kan du 

fortelle litt fra stevnet?  

 

Mitt første junior EM var 

ikke noe annet enn en stor 

positiv opplevelse. Laget 

bestod av Hildeborg, 

Andreas, Eirik, Jørgen, 

Dietmar og meg og det å 

være fersking i den gjengen 

der er i hvert fall ikke noe 

problem. Det var en 

rutinert gjeng som var 

veldig gode ha for en first-

timer som meg. Vi startet 

jo også nærmest perfekt 

med sølvet til Hildeborg, 

syns fortsatt synd på deg 

der Hildeborg, den dagen 

var du definitivt bedre enn 

den ekle ukraineren. Neste 

ut var meg og jeg blei 

veldig overraska over å få 

5.plass og bare være 2,5kg 

bak bronse i bøy, selv om 

jeg ikke var god for et gram 

mer enn 250, blei veldig 

fornøyd med pers over hele 

linja og plasseringen, men 

man skjønner man har et 

stykke igjen når 1. og 

2.plass løfter nesten 200kg 

mer enn deg sammenlagt :p 

Medalje og pers på Eirik og 

Andreas som alltid leverer 

på tross av dårlig trening 

pga skade så var det en 

veldig vellykket tur og jeg 

vil takke hele gjengen for 

en flott tur. Noe som også 

var spennende var å se på 

hvordan de andre 

nasjonene gjør ting og 

oppfører seg på stevnet og 

her var det mye spennende 

å se. Spesielt når det 

kommer til russerne og 

ukrainerne, man kan si hva 

man vil om disse utøverne 

Foto: Hildeborg Juvet Hugdal 
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hva gjelder doping, men på 

et stevne er de rett og slett 

en drøm å se på. 

Oppvarmingen foregår 

kontrollert, ikke noe 

småsnakk eller vimsing 

rundt, fullt fokus hele veien 

og enser ikke andre ting 

eller andre utøvere, 

kommuniserer nærmest kun 

med laglederen. Løftingen 

er herlig å se på, perfekt 

teknikk, bukker alltid for 

dommeren og får stort sett 

alltid vektene opp. Så disse 

utøverne fortjener også 

respekt, selv om de fleste 

ikke ser på annet enn at de 

doper seg.   

 

Hva blir din neste 

konkurranse, og hva er dine 

mål her? 

 

Neste konkurranse blir 

junior NM i Fræna. Målet 

her er å vinne klassen og 

perse sammenlagt, akkurat 

kg er ikke bestemt, men 

noe annet enn pers vil være 

en gedigen skuffelse, med 

mindre jeg skader meg i 

oppkjøringa. 

 

Du er juniorløfter i flere år 

til. Hva er dine langsiktige 

mål?  

 

Å bli best. Motivasjonen 

min for å konkurrere er å 

slå de jeg konkurrere mot 

så det langsiktige målet er 

å bli best internasjonalt. 

Det høres nok kjepphøyt ut 

med tanke på hva diverse 

russere/ukrainere osv. viser 

til av resultater, men 

Hildeborg som europa-

mester og Andreas som 

verdensmester har vist at 

det er mulig. Dagen jeg 

ikke lenger tror det er 

mulig så gir jeg meg, jeg er 

en person som aldri vil 

kunne være 100 prosent 

fornøyd med en plassering 

lavere enn øverst.  

 

Hvordan kan en treningsuke 

se ut for deg? 

 

Dette varierer ettersom når 

i sesongen det er, hva 

sjefene syns trenger fokus 

og hvor mye tid jeg har. Nå 

i mengdetreninga er det 

trening fra mandag-fredag 

der fokuset hovedsakelig 

ligger på overkroppen. 

Supersett hver trening og 

variasjoner av benk, bøy og 

mark gjennom hele uka, 

dette er med strikker, 

kjettinger, stopp på boks, 

kloss, stiffleg osv. stort sett 

alle har vel sett Dietmar 

sine programmer og det er 

disse prinsippene hele 

veien. Utenom styrke-

trening blir det også litt 

sprint/spenst trening og litt 

kondisjon, må prøve å få 

med allmennfysikken også 

og ikke bare bøy, benk og 

mark.  

 

Hva er dine favorittøvelser 

og hvorfor? 

 

Favoritt nr. 1 er definitivt 

knebøy med markløft på en 

god 2.plass. Grunnen er vel 

så enkel som at det er de to 

øvelsene jeg er sterkest i og 

som jeg føler man virkelig 

må bruke hele kroppen for  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

å prestere maksimalt i, 

samtidig som de setter høye 

krav til teknikk, spesielt 

bøy. Ingen ting er som å få 

opp en tung bøy på et 

stevnet :-) 

 

Hva er ditt beste trenings-

tips til nybegynnere? 

 

Sørg for å få hjelp av noen 

som vet hva dem driver 

med, noe som ikke 

nødvendigvis betyr den 

største eller sterkeste på 

gymmet. Terp teknikk, 

teknikk, teknikk, husk at 

rom ikke ble bygd på en dag 

og ha det gøy. Nevnte jeg 

teknikk? 

 

Har du en historie fra 

trening/konkurranse? 

 

Kan jo ta en fra junior EM 

som var nå i juni. Jeg hadde 

nettopp dratt opp 

markdrakta til Andreas før 

andreløftet hans og like før 

han skal inn ber han meg 

om å slå, litt overraska 

sender jeg i vei en flat hånd 

så svakt jeg kunne gjort det 

samme på bestemora mi og 

ho hadde lagt seg på gulvet 

med latterkrampe. Andreas 

derimot stod bare å så 

dumt på meg �neimen så 

slå da� sa han til slutt, så 

fikk han en han var fornøyd 

med, men av en eller annen 

merkelig grunn fikk Dietmar 

jobben på sisteløftet.

Simen får opp 250 kg i knebøy under Jr-EM. Foto: Jørgen Haug 



Russland og Ukraina utestengt 
 

Tekst: Jørgen Haug 

 

 
StyrkeIdrett nr 3 2006 15 

 
 

Russland og Ukraina er 

utestengt fra 

internasjonal styrkeløft 

fra 1 sept. 06 til 

31/12-07. 
 

 

Begge disse nasjonene fikk 

kniven på strupen av IPF i 

fjor. Hvis de ikke greide å 

stoppe dopingbruken så 

ville de bli utestengt. 

Det som virkelig fikk IPF til 

å reagere var forholdene 

rundt vedkommende lands 

nasjonale mesterskap. 

Til det Russiske 

mesterskapet hadde IPF 

engasjert et svenskt WADA 

godkjent testbyrå til å 

foreta tester på 

mesterskapet. Dette 

svenske byrået hadde en 

avdeling i Russland som 

foretak testene. 

Det ble da foretatt tester 

"utenfor konkurranse" 

 av det svenske byrået, 

mens de russiske  

dopingkontrollørene var der 

også og foretok 

stevnetestene. 

Av 11 tester var 7 positive. 

 

I Ukraina var det et Ungarsk 

WADA godkjent byrå som 

kom for å teste. I følge 

ryktene skulle det være 70 

deltakere som stakk av. 

Selv om det er mange 

måneder siden det 

Ukrainske mesterskapet så 

har det ikke blitt 

offentliggjort noen 

testresultater. 

Det ble imidlertid testet 19 

utøvere. Men vi har en 

kommentar fra IPF sin 

president om at over 

halvparten som ble testet i 

Russland og Ukraina var 

positive. 

 

IPF har gjort en jobb for å 

forhindre dopingbruk. På 

EM for juniorer i fjor så 

holdt de et 

antidopingseminar. Men 

deltakere fra flere øst-

europeiske land ble nektet 

av sine forbund å møte på 

dette seminaret. 

 

Da Ukraina og Russland fikk 

sin advarsel på VM i fjor, så 

fikk de også et krav om å 

dokumentere at de hadde 

dopingkontroll etter WADA 

koden. Men ingen av 

landene ser ut til å ha tatt 

dette på alvor. 

Ungarn har også fått samme 

advarsel, men det har ikke 

skjedd noe med dem 

foreløpig. 

 

Når disse 2 nasjonene 

kommer tilbake 1/1-2008, 

så må de legge fra 

dokumentasjon på at de har 

dopingkontroll både i og 

utenfor konkurranse som 

følger WADA koden. IPF må 

godkjenne dette opplegget 

før de blir tatt til nåde 

igjen. 

Året 2008 blir et prøveår 

for begge nasjonene, og 

hvis det blir en eneste 

positiv dopingprøve så blir 

det et års utestengelse til. 

 

IPF signerte WADA koden 

1/1 2004 og etter det har 

dopingavsløringene økt 

formidabelt.  

 

2005   39 løftere tatt 

2004   24 løftere tatt 

2003     2 løftere tatt 

2002     0 løftere tatt 

2001     3 løftere tatt 

 

IPF tar nå virkelig doping 

problematikken på alvor og 

30% av budsjettet er satt av 

til kontroller og 

utdanningstiltak innen 

dopingforebyggende tiltak. 
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Kommentar 

 
IPF har virkelig tatt et tøft 

grep ved å utestenge 

Russland og Ukraina for 16 

måneder. Selv om de ikke 

hadde noe valg, og har 

gjort det eneste riktige, så 

ville ikke dette skjedd for 

noen år siden. Da var 

doping en skandale man 

måtte unngå å få avdekket.  

 

Nå har IPF endelig innsett 

at for å komme problemet 

til livs så må "jukserne" 

fram i lyset. 

 

Utviklingen framover skal 

bli interessant å følge. 

Har vanskelig for å tro at 

mektige Russland skal legge 

seg flate. Det mest 

nærliggende å tenke seg er 

at de stiller opp for et 

annet forbund. I fjor stilte 

russerne med en meget stor 

tropp på WPC/WPO sitt VM i 

Finland. Det var også en del 

Ukrainere med i samme 

mesterskapet. 

 

 

 

Selv med 2 nasjoner mindre 

så vil IPF være den største 

og mest attraktive 

internasjonale 

styrkeløftforbund. De er de 

eneste av styrkeløftforbund 

som får være med i World 

Games, og har nå 

muligheten til å bli 

anerkjent som en olympisk 

idrett. 

Dessuten gir denne 

utestengelsen store 

muligheter for norske 

løftere. Inger Blikra har de 

siste årene bare blitt slått 

av russere og ukrainere. Så 

uten disse på plattingen, så 

er muligheten til å klatre 

øverst på seierspallen stor. 

Det samme gjelder for flere 

løftere, som har vært med 

å plukke medaljer, eller de 

som ligger like oppunder. 

 

 

 

Men det er ønsketenkning å 

tro at dopingbruken i 

Russland og Ukraina vil 

være slutt med de tiltak 

som nå er gjort. Neste gang 

dukker de trolig opp med 

dopingstoffer eller metoder 

som ikke lar seg påvise på 

test. 

  

Det å endre holdninger til 

utøvere og hele nasjoner er 

en langdryg affære. I Norge 

tok det hele 80 tallet, dvs 

10 år å gjøre 

styrkeløftsporten rein, slik 

vi kjenner den i dag. 

Det vil helt sikkert ta minst 

like lang tid internasjonalt. 

Det er en hel generasjon 

løftere og ledere som må 

byttes ut, og det skjer ikke 

over natten. 
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Benkpressdiskusjon fra 

50 tallet 

 
Benkpress, denne minste av 

våre 3 styrkeløftøvelser, er 

den som skaper de dypeste 

følelser og sterkeste 

engasjement.  Hvordan den 

«sanne» benkpress skal 

utføres er det alltid vært 

delte meninger om. 

Skal her bringe et utdrag 

fra et leserbrev i magasinet 

Strength & Health som stod 

i januar nummeret i 1955. 

Dette før styrkeløft var 

organisert som egen idrett, 

men både kroppsbyggere, 

vektløftere og strongmen 

drev å trene denne øvelsen. 

Kroppsbyggerne var blant 

de oppfinnsomme og sveiste 

stativer til benkene slik at 

det skulle bli enkelt å få tak 

i stanga. Benkpressbenkene 

ble seende ut slik som vi 

kjenner dem i dag. 

Tradisjonalistene stod for 

det syn at stativ til stanga 

var juks, og at den eneste 

riktige måten å løfte 

benkpress på var å ta 

stanga fra bakken, løfte 

den opp på lårene, sette 

seg ned på benken, legge 

seg bakover samtidig som 

du vippet stanga opp på 

brystkassa. Deretter 2 

sekunders pause før 

utpresset til strake armer. 

 

Her kommer utdraget fra 

leserbrevet som ble skrevet 

for over 50 år siden. 

Brevskriveren hadde 

dengangen ikke noe «nick» 

å gjemme seg bak, så 

derfor valgte han å være 

anonym. Benkpress er ingen 

spøk. 

Jeg mener at hvis en er i 

stand til å presse en viss 

vekt, så skulle løfteren 

også være i stand til å løfte 

vekta fra gulvet og få den i 

posisjon på brystkassa ved 

egen hjelp. 

Det ser også bedre ut for 

publikum, samt det gir en 

selv en god følelse og 

personlig tilfredsstillelse. 

Jeg synes det skulle være 

to forskjellige rekordlister i 

benkpress. En skulle være 

for dem som løftet uten 

hjelpe og en annen liste for 

den som må ha hjelp av 

stativ eller personer for å 

bringe stanga i 

startposisjon på brystkassa.  

En annen ting er benkpress 

med og uten oppspenn. 

Dette tema skal jeg ikke 

komme inn på her. 

Jeg har trent benkpress 

siden i februar, og uten 

hjelp har jeg presset 400 

pund (182 kg), med en 

kroppsvekt på 85 kg. 

Etter min mening skulle 

ingen få godkjent sin 

benkpress hvis de ikke har i 

stand til å løfte vekta fra 

gulvet og opp på 

brystkassa, 2 sekunders 

pause for stanga blir 

presset ut til strake armer. 

 

Disse reglene vil eliminere 

kroppsbyggernes måte å 

løfte på, og gi de sanne 

løftere en lik sjanse til å 

løfte, uten at noen pec 

artister skal komme å 

hevde at de har løftet  500 

pund (227 kg) og mere til, 

men ikke på en ærlig måte. 

Nå er det riktige tidpunktet 

til å legge fundamentet for 

hvordan reglene til denne 

øvelsen skal utformes, da 

AAU (Amerikanske amatør 

union) snart vil godkjenne 

benkpress som et offisielt 

løft. 

Vel, hva mener dere 

benkpressere om dette? Jeg 

tror det vil tilføre løftet 

mye mer oppmerksomhet, 

det å se det utført uten 

hjelp, og det vil gjøre 

løftet til en virkelig styrke 

framvising. 

La oss se det på denne 

måten: Ingen har løftet opp 

vekta opp på brystkassa til 

Schemansky (vektløfter) 

når han skal ta et overstøt 

på 400 pund (182 kg). 

Hvorfor skal da 

benkpresserne få vekta 

servert på brystkassa når 

de skal løfte? 
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Her viser Simen Imingen hvordan denne amerikanske 

løfteren fra 1955 ville at benkpress skulle utføres. 
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Hvordan øke rekrutteringen til styrkeløft 

 
Det snakkes ofte om hvordan man skal øke rekrutteringen til styrkeløft. Man refererer til 

�ungdommen�, men det har vært lite fokus på hvilke grupperinger blant ungdommen man bør 

henvende seg til. En gruppe ungdommer som styrkeløft så langt ikke har nådd er såkalte 

�datanerder�. Denne gruppen er enkel å nå via internett, men de er sjelden ute, så det er nesten 

umulig å få dem til å møte opp i treningslokalene. 

 

 

 

 
Eksempel på datanerd som venter på å bli rekruttert av NSF 

 

 

 

Nå har man imidlertid kommet med en god løsning for å tiltrekke datanerdene. En uavhengig 

konsulent som frivillig arbeider for NSF har inngått en intensjonsavtale med Microsoft og Google. 

Datanerdene er bestandig online på internett, og bruker ofte søkemotoren Google for å søke etter 

informasjon. Google har sagt seg villig til å inkludere sider som refererer til �box squat� hver gang 

en datanerd søker etter ord som �Linux�, �hacking�, �cracking� og lignende. �Box squat� er en 

variant av knebøy som ble popularisert av den amerikanske styrkeløftklubben Westside Barbell Club. 

Selv om box squats primært utføres av løftere i �alternative styrkeløftforbund� (som for øvrig er 

medlemmer i det Internasjonale Klovneforbundet) så kan man i nødstilfeller benytte propaganda fra 

disse forbundene. Box squat utføres også til en viss grad av utøvere innen IPF, men de er her kjent 

som �Knebøy m / stopp på kloss bredt stand� på tysk.  
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Når nerdene kommer inn på sidene med �box squat� så vil de se bilder av store sterke styrkeløftere: 

 
 

Innerst inne drømmer alle nerdene om at også de skal bli store og sterke. Men disse drømmene i seg 

selv er ikke nok. De vil komme med unnskyldninger som �Nei dette så ikke så spennende ut. Jeg vil 

heller spille Xbox eller sitte ved dataen�, �Nei jeg har ikke penger til en slik boks man skal sitte på 

for å kjøre knebøy på kloss� etc etc. Da kommer det geniale: Neste gang nerden søker etter �Xbox� 

på Google så vil han automatisk bli sendt til en side fra NSF som heter �Xbox box squat�. Her 

reklamerer man med �Knebøy m/stopp på Xbox bredt stand�, og 50% rabatt på Xboxen ved kjøp via 

NSF! Nerden blir overlykkelig siden han både kan bli stor og sterk OG spare penger på å kjøpe enda 

en Xbox. En ny styrkeløfter er født. 

 

 


