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Siden forrige utgave av 

StyrkeIdrett har mye 

skjedd. Verdensrekorder 

har blitt satt, første 

nordmann har kommet 

seg over 300 kg i 

benkpress og vi har fått 

europamestere og 

verdensmestere.  

Alt dette og mye mer kan 

du lese om i dette SI. 

 

I neste utgave håper vi å 

kunne rapportere om nye 

rekorder, medaljer og 

drama fra tidenes best 

gjennomførte styrkeløft-

VM i Stavanger. 

Vi krysser fingrene både 

for arrangør og løftere! 
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EM Benkpress ble 

avholdt i Bordeaux, 

Frankrike. Her kommer 

Dag Runar Øye sin 

rapport fra stevnet. 
 

Reisen startet med at flyet 

mitt var kansellert, og det 

kom ikke som noen  

overraskelse, da jeg bruker 

å være særdeles uheldig 

når det kommer til 

flyreiser.   

Fikk et fly som ble 

omdirigert fra Molde til 

Kristiansund i stedet for og 

dette var bra for min egen 

del, men skulle vise seg å få 

konsekvenser for Trond og 

Kjell. 

  

Når vi landet på 

Gardermoen så skulle 

egentlig Kjell og Trond reise 

direkte videre uten noe 

venting, men dette skar seg 

pga det kansellerte flyet. 

Dette skulle bli starten på 

en lang og dryg reise for 

deres del. 

  

Når jeg ankom Gardermoen, 

satt Roy allerede og ventet, 

da det var han som var først 

oppmøtt av samtlige. 

  

Etter ett stykke pizza var 

fortært, så kom de andre 

sigende en etter en og det 

var snart på tide å gå 

ombord i flyet. 

Flyreisen denne gangen gikk 

til allt overmål uten 

problemer, og hadde faktisk 

to ledige seter ved siden av 

meg, så det var godt om 

plass. 

  

Etter landing gikk det 

direkte til sentrum med 

buss og vi hadde akkurat tid 

til en liten matbit før vi 

måtte prøve å lokalisere 

TVG toget. 

Selve togreisen til Bordeaux 

gikk greit, selv om ørene 

holdt på å sprenges hver 

gang toget kjørte inn i 

tunnelene ( pga av 

trykkforandringer ). 

  

Vel framme så hadde jeg 

drøye 50 meter å gå til 

hotellet, og var godt 

fornøyd med standarden på 

hotellrommet etter 

innsjekk. 

Bente og Anett hadde leid 

leilighet, mens de andre lå 

på stevnehotellet ( som 

viste seg å både være dyrt 

og dårlig ). 

Ble litt styr pga dette, men 

ikke verre enn at de fleste 

bare lo av det.   

  

Når det kom til selve 

stevnet så var jentene først 

ut, med Anett i spissen... 

  

Jeg og Sverre hjalp Anett 

på oppvarmingen og alt gikk 

på skinner helt til siste 

skjorteløftet. 

Har mistanke om at jeg dro 

skjorta litt for godt på, slik 

at hun slet med å komme 

helt ned ? 

Når det var igjen ca. 3 cm 

så dro stanga mot hodet og 

det så ut som Anett fikk seg 

en trykk i skulderen ? Dette 

var ikke den starten vi 

håpet på !   

  

Når det var tid for å gå mot 

løftearenaen, så viste det 

seg at vi bare kunne ha med 

en hjelper for hver løfter. 

Blodig urettferdig for de 

som var alene i denne 

gruppen, og bare hadde 

hjelp av en person. 

Heldigvis for meg så ble det 

ikke noe taktikk å følge 

med på, så jeg kunne 

konsentrere meg mest om 

det å få skjorta til å sitte 

skikkelig. 

  

Var veldig spent på hvordan 

dette ville gå med tanke på 

den dårlige oppvarmingen, 

men Anett presset 80kg 

greit i sitt første forsøk. 

85 ble forlangt på stangen i 

andreløftet og da skjedde 

det som ikke skulle skje, 

hun fikk en låsning i ryggen, 

noe som gjorde at hun 

måtte ha hjelp for å komme 

seg opp fra benken. 

Det i tillegg til at hun 

faktisk presset opp vekten 

og slet seg ganske mye ut, 

gjorde meg betenkt før 

tredje forsøket. 

  

Benken pyntet med ballonger for anledningen 
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Tenkte nesten å foreslå at 

hun skulle gi seg der og da, 

men ombestemte meg når 

jeg så hvor innbitt hun var 

på å fortsette. 

  

I siste forsøket så måtte jeg 

støtte henne opp trappen 

før plattingen, og fikk 

nesten dårlig samvittighet 

for å sende henne innpå. 

Hun svarte på tiltale med å 

ta vekta med stevnets 

lengste stopp og gjorde 

mine spådommer til 

skamme. 

   

  

Så kom turen til Bente og 

Tone. 

Tone banket opp 105 og 

dette holdt faktisk til en 

flott bronsjemedalje, 

gratulerer så mye !   

De to siste forsøkene ble 

litt for tunge denne gangen, 

men vil nok gå ved en 

senere anledning ! 

  

Bente bommet på begge de 

to første forsøkene sine, 

men dette bekymret meg 

ikke så mye da hun gjorde 

akkurat det samme på VM 

også. 

Hun er jo veldig rutinert og 

jeg hadde stor tro på at hun 

ville banke det opp i siste.. 

Både første og andre løftet 

gikk jo greit, og det så ut 

som hun hadde flere kilo 

inne ! 

Var utrolig spent før 

sisteløftet, for her stod det 

faktisk om gullmedaljen ( 

en meget fortjent 

gullmedalje må jeg få legge 

til ). 

Men det ville seg ikke slik at 

den sterkeste løfteren 

skulle vinne denne dagen, 

Bente bommet litt på banen 

noe som førte til et ørlite 

rumpeløft og 3 røde 

lamper. 

  

Kjente det gikk kaldt 

nedover ryggen og dette var 

faktisk det kjipeste jeg har 

opplevd på et benkstevne 

til dags dato. 

Fikk gitt henne en trøste 

klem, og selv om det ikke 

hjelper så mye, så skal hun 

ihvertfall vite at jeg synes 

det var helt jævlig å se 

henne komme gråtende i 

stedet for smilende etter 

løftingen. Må nok innrømme 

at det var flere som fikk 

klump i halsen akkurat da.   

Men Bente er tøff og når 

røyken har lagt seg så vil vi 

nok få se flere rå resultater 

fra den kanten. 

  

Dagen etter var det 

undertegnede og Sverre 

som skulle legge hodet på 

huggstabben. 

  

Undertegnede hadde rett og 

slett ikke dagen og ble 

stående uten tellende 

resultat. 

Kjentes bra ut på 

oppvarmingen og trodde 

220 skulle være en 

"fornuftig" åpning. Så feil 

kan man ta, fikk 220 

underkjent tre ganger og 

røyk ut. 

Er bare å ta det som en 

erfaring og gjøre det man 

kan for å rette opp 

inntrykket til en senere 

anledning.    

  

Tror ikke Sverre var helt 

fornøyd etter 

oppvarmingen, da ting ikke 

stemte som det skulle. Men 

ute på plattingen, når det 

gjaldt som mest, løftet 

Sverre stabilt og bra. Han 

ble belønnet med en flott 

sjuende plass. 

  

Etter løftingen var over så 

bestemte jeg, Anett og 

Bente oss for å prøve 

farmerswalk. Bente vant 

suverent med 60m, mens 

Anett tok hjem tittelen for 

beste antrekk i tillegg til at 

hun gikk 40m. 

Hadde det ikke vært for at 

kondisen var så dårlig så 

skulle jeg gitt de lokale 

"strongman" heltene kamp, 

men sprang 200+ meter før 

syra tok meg. 

  

Dagen etter var det tid for 

de store gutta, og ingen 

visste på forhånd at dette 

skulle bli en historisk dag 

sett med Norske øyne. 

  

Dag Runar prøver litt farmers walk etter konkurransen 
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Gull og sølv til Norge! 

Dagen startet med at vi som 

skulle hjelpe til nesten ikke 

fikk komme inn i 

oppvarmings rommet. Etter 

litt diskusjon og frustrasjon, 

slapp vi omsider inn, 

heldigvis. 

  

Jeg hjalp Roy med skjorta, 

mens de andre hjalp Kjell. 

Fungerte også som avløfter 

og skivepåsetter, men alt 

gikk rolig og greit for seg 

uten nevneverdig stress. 

  

Etter de to i 125 klassen var 

ferdig varmet opp, så ble 

jeg igjen for å hjelpe Trond 

som løftet i +125.  

Kjetil hadde med en egen 

hjelper som tok hånd om 

han... 

Fikk dratt skjorta på Trond 

og vi var begge spente på 

hvordan det gikk med 

guttene der ute på 

plattingen !? 

  

Trond fikk meg derfor til å 

springe ut for å sjekke. 

Første jeg så når jeg kom 

fram var at Roy hadde lagt 

seg til rette på benken for å 

starte første forsøket. 

Tror ingen av 

konkurrentene hans hadde 

regnet med hva som ville 

skje om få strakser ? 

Det som skjedde var at Roy 

blåste opp 280 som om 

vektene var laget av isopor, 

og det var moro å se 

konkurrentene hans plukke 

opp hakene fra gulvet !   

Løftet ble underkjent pga 

at han glemte å vente på 

startsignalet, men siden 

han tok det så lett, så var 

jeg ikke akkurat 

bekymret... Sprang så 

tilbake til de andre og 

mumlet ut noe om hvor bra 

det så ut for våre to som 

var i ilden. 

  

Når 125+ var på vei ut for å 

løfte så møtte jeg på våre 

to medaljører og fikk 

gratulert de med flott 

innsats.  

  

Trond hadde heller ikke sett 

særlig bra ut på 

oppvarmingen, men som 

Anett så gjorde han mine 

tanker til skamme. 

Mannen presterte løft etter 

løft og det ble to 

Europarekorder allerede på 

de to første løftene. Siste 

gikk opp det også, men ble 

underkjent. 

Nå var det bare å sette seg 

ned å bite negler ! 

Jeg fikk tidlig mistanke om 

at dette kunne holde til 

bronsje, og til og med sølv 

med litt flaks, men dette 

turte ikke Trond å tenke på. 

  

Jeg hadde tatt feil av folk i 

hele mesterskapet til nå, 

men kunne endelig 

konstantere til min store 

glede at denne gangen fikk 

jeg rett. 

Bronsjen gikk til Trond og 

jeg trenger vel ikke å si til 

dere at mannen var glad ?   

  

Kjetil fikk samme skjebne 

som meg og gikk ut. Han 

har en skade i venstre 

armen som hindret ham i å 

prestere denne dagen, men 

har ingen tvil om at the big 

guy vil komme sterkere 

tilbake senere. 

  

Etter all løftingen var over 

ble det arrangert bankett, 

der det ble servert mat og 

drikke.  

Kjell og Trond måtte dra 

tidlig for å rekke et tog, 

skulle ønske de kunne vært 

igjen for å feiret sammen 

med oss andre, men vi får 

ta det igjen ved en senere 

anledning ! 

  

Ellers gikk turen hjem fint 

og uten problemer.  

Første tung økta er 

unnagjort og blikket er 

vendt framover. 

  

Takk for en hyggelig tur alle 

sammen ! 
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Noen var der for å få 

en gjennomkjøring før 

VM. Andre var der for å 

bevise at de burde bli 

tatt ut til VM. Sjelden 

har et Nordisk 

mesterskap i styrkeløft 

vært så viktig. 
 

Dette var den siste testen 

før uttaket til VM og 

avgjørende for uttaket. 

Samtidig skulle noen av de 

etablerte løfterne teste 

formen. Lagleder for 

anledningen var Jørgen 

Haug, som hadde med seg 

undertegnede, Trond 

Henningsen, Trond 

Johansen og Jarle Vangsnes 

som medhjelpere. For de 

tre sistnevnte var dette 

ledd i trenerutdanningen. 

Årets Nordiske Mesterskap 

ble arrangert i Aalborg, 

Danmark. 

 

Anett Langva � 56 kg 

klassen 
Hun har i lang tid slitt med 

ryggen og vi var spente 

hvordan dette skulle gå. For 

Anett var det viktig å vise 

bra form og at hun kunne 

gjennomføre et stevne uten 

for store problemer. Det 

begynte veldig bra i knebøy 

med personlig rekord på 

127,5 kg, men det var lett å 

se at dette hadde kostet. 

Ryggen hadde fått seg en 

smell igjen og preget 

dessverre resten av stevnet. 

Hun gjennomførte likevel 

flott med 82,5 kg i 

benkpress og 132,5 kg i 

markløft som gav 342,5 kg 

sammenlagt, som bare er 5 

kg bak hennes personlige 

rekord. Hun tok med dette 

resultatet 

bronsjemedalje.Vant gjorde 

Anna Olsson fra Sverige. 

Gleden var stor for Anett og 

vi som har stått henne nær 

når hun ble tatt ut til VM 

like etter hjemkomsten. 

 

Linda Høiland � 60 kg 

klassen 
Linda skulle bare få en 

skikkelig gjennomgjøring 

siden hun selvsagt allerede 

var tatt ut til VM. Både i 

knebøy og benkpress ble 

det bare godkjente løft 

med henholdsvis 157,5 kg 

og 82,5 kg. Her var det mer 

å gå på, og da spesielt i 

benkpress. I markløft dro 

hun 175 kg i andreløftet og 

gikk på 180 kg i sisteløftet 

som ble fort tungt denne 

gangen. Dermed ble det 415 

kg sammenlagt og seier i 

klassen, som må sies å være 

et godt resultat når vi vet 

hun var i oppkjøring til VM. 

Vi gleder oss til å se hva 

hun kan gjøre når formen er 

på topp i Stavanger i 

november.  

 

Grete Nessø � 67,5 kg 

klassen 
Det har blitt smått med 

trening for Grete det siste 

halve året på grunn av både 

skader og andre krevende 

hendelser. Det var derfor 

en stor opptur å se Grete 

løfte i Aalborg. Spesielt 

sterk var knebøyen med 150 

kg. I benkpress trengte hun 

alle tre forsøkene på å få 

godkjent 82,5 kg, men det 

var mer teknisk «klur»og 

skjorta som hindret henne 

enn vekta. I markløft ble 

det et taktisk spill i forhold 

til klubbveninnen Hilde. 

Etter å ha løftet 135 kg 

lett, så ble dessverre 155 kg 

underkjent i siste forsøk. 

Likevel er 367,5 kg og 

sjetteplass mer enn 

godkjent av Grete i forhold 

til oppladningen. Hun reiser 

til VM i Stavanger som 

reserve. 

 

Grete får opp 150 kg i knebøy 
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Hilde O. Haavik � 67,5 

kg klassen 
Dette er en kraftpakke fra 

Røros som vi garantert 

kommer til å høre mer om. 

Ei likandes og sterk jente 

som overbeviste med flott 

løfting. I knebøy ble det 

hele 142,5 kg, og her var 

det tydelig at det har blitt 

jobbet godt med teknikken i 

det siste. I benkpress ble 

det tre godkjente løft og 

82,5 kg til slutt. I markløft 

fikk hun 155 kg som 

tellende resultat. Med 380 

kg sammenlagt, femteplass, 

syv av ni godkjente løft og 

flere personlige rekorder 

var det en fornøyd og glad 

Hilde vi møtte etter 

stevnet. Vi skal vel ikke se 

vekk ifra at det smakte godt 

å slå klubbveninne og 

treningskamerat Grete 

heller. Vi gleder oss 

allerede til neste duell. 

Klassevinner ble Elisabeth 

Wahlander fra Sverige. 

 

Heidi Hille Arnesen - 75 

kg klassen 
Akkurat som Linda var Heidi 

bare med for å få en 

gjennomkjøring før VM. Det 

er umulig å ikke like Heidi 

som gir så mye av seg selv i 

løftingen sin. Hun har et 

smittende engasjement og 

humør som fenger publikum 

og oss som lagledere. I bøy 

slet hun allerede på 

oppvarmingen og måtte 

nøye seg med 195 kg denne 

gangen, som er langt unna 

det vi vet hun er god for. 

Men i benkpress slo hun 

tilbake og satte ny personlig 

rekord med hele 122,5 kg. I 

markløft var hun veldig nær 

200 kg, men måtte nøye seg 

med 190 kg. Til sammen ble 

det 507,5 kg og suveren 

seier i 75 kg klassen. Til VM 

blir det MYE mer. 

Roy Brandtzæg � 60 kg 

klassen 
Det var morsomt å se Roy 

tilbake på den 

internasjonale scenen igjen 

etter mange års fravær. Det 

var en usikker men fokusert 

kar som tok fatt på 

oppgaven. Både i knebøy og 

benkpress ble det bare 

godkjente løft, med 

henholdsvis 220 kg og 130 

kg som tellende. Her var 

det mye mer å gå på. I 

markløft gikk 200 kg lett i 

første forsøk, mens 

teknikken ikke stemte helt 

på 210 kg i det andre 

forsøket. Dette gikk som 

ventet greit i tredje forsøk. 

Med hele 560 kg og 507 

poeng var Roy Norges beste 

løfter og vant sin klasse. 

Han stilte denne gangen i 

60 kg klassen, men veide 

bare 56,3 kg. Forbedringen 

siden NM i februar var på 

solide 15 kg, og med mer 

tid og fokus til å trene blir 

det spennende å følge han i 

VM. For gjennom sitt sterke 

resultat ble han et naturlig 

valg til den norske troppen 

til VM. 

 

Gode oppvarmingsmuligheter 

Hilde med 142,5 kg i knebøy 
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Stian Botnen � 82,5 kg 

klassen 
Vi var mange som var 

spente på Stian, som med 

et godt resultat kanskje 

kunne bli aktuell til VM-

deltagelse. En tøff sommer 

med mye jobbing hadde 

gjort at Stian hadde gått 

ned mye i vekt, slik at han 

denne gangen stilte i 82,5 

kg klassen. Det ble tidlig 

klart for oss at Stian ikke 

hadde dagen og at 

vekttapet preget ham mer 

enn både vi og han trodde. 

Han bommet på 240 kg i 

åpningsløftet i knebøy og 

slet det opp i andre. 250 kg 

i siste forsøk ble for tungt. I 

benkpress var det dessverre 

slutt for Stian. Åpningsvekta 

på 202,5 kg ville ikke opp, 

og det var en fortvilt og 

forbanna Stian som røk ut 

av konkurransen. Men med 

nødvendig vektoppgang og 

mer tid til trening, så vet vi 

at Stian kommer grusomt 

tilbake. Faktisk allerede på 

VM skulle det vise seg. Han 

ble først tatt ut som 

reserve, men siden 

klubbkamerat Alexander 

Kirketeig dessverre måtte 

trekke seg på grunn av 

skade, så fikk Stian plass. 

Da får vi nok se en helt 

annen (og forhåpentligvis 

tyngre) utgave av Stian. 

 

Jan Roger Johansen � 

100 kg klassen 
Her var enda en kar som var 

høyaktuell for VM-laget. Jan 

Roger er en svært rutinert 

utøver, men som denne 

gangen nok var litt usikker 

på formen. Det ble bom i 

førsteløftet i knebøy på 310 

kg, men han tok det i andre 

og i siste forsøk gikk også 

320 kg opp. I benkpress ble 

det bare godkjente løft 

med 177,5 kg til slutt. I 

markløft skremte han oss 

ved å bomme i første forsøk 

på 285 kg, men som i 

knebøy tok han det i andre. 

I siste forsøk dro han greit 

292,5 kg også. Med 790 kg 

sammenlagt ble det suveren 

seier i 100 kg klassen, og 

det var en etter forholdene 

fornøyd Jan Roger som 

kunne oppsummere stevnet 

etterpå. Som ventet viste 

det seg at innsatsen også 

sikret ham VM-billetten. Da 

er det lov å håpe på et 

resultat godt over 800 kg. 



NSFs samarbeidspartnere 
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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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Fortell litt om deg selv 

 

Jeg bor på Farstad, en liten 

plass helt ute i havgapet i 

Fræna kommune. Jeg er 40 

år og nygift med Monica. Vi 

har 5 barn i alderen 2-21 

år. Jeg driver et murerfirma 

med 10 fast ansatte. Jeg 

trener i FAK sine lokaler på 

Varhol i Fræna. På fritida 

liker jeg meg desidert best 

hjemme med familien eller 

i godstolen foran tv:n. Da 

aller helst med 

sportsprogrammer eller 

nyheter på.  

 
Når deltok du på ditt første 

benkpresstevne, og hva 

løftet du? Har du drevet 

med andre idretter 

tidligere? 

Mitt første benkstevne trur 

jeg var i 1996, i 

Frænahallen. Der deltok 

kjente karer som Roy 

Brandzæg, Manuel Bezerra, 

Knut Åsvang og Øyvind 

Bjørnsen. Jeg selv ble vel 

ganske beskjedent plassert, 

trur jeg. Tok 170 kg med en 

kroppsvekt i underkant av 

110 kg. Jeg drev med 

fotball til jeg var 16 år. Da 

ble det vel for mye alvor, 

for mye trening og for lite 

lek.           

                               
Du er murer og fra bygda. 

Hvorfor benkpress? 

 

Hvorfor det ble akkurat 

benkpress vet jeg egentlig 

ikke, men å måle krefter 

mot andre har alltid 

fasinert meg og da aller 

helst i den øvelsen jeg var 

sterkest i, nemlig 

benkpress. Også var det vel 

slik at helsestudio var det 

eneste treningstilbudet som 

passet meg og min 

bedagelige anlagte kropp. 

Du deltok nettopp på EM i 

benkpress, hvor du tok sølv 

med hele 280 kg, og satte 

solid pers. Kan du fortelle 

litt fra stevnet? Og hvordan 

føles det å få 9 hvite 

lamper og 15 kg pers når 

det virkelig gjelder? 

 
EM i Bordeaux ble det 

største jeg har opplevd 

innen benkpress til nå. Når 

jeg fikk opp siste løftet på 

280kg gikk jeg ut av mitt 

sindige skinn og gikk i følge 

andre helt bananas på 

scenen. Da var jeg ganske 

sikker på at det skulle holde 

til medalje. Jeg hadde sett 

at både Smulter og 

Hirvonen ikke hadde dagen 

sin. At Roy kom og tok 

gullet i siste løftet gjorde 

meg ingenting. JEG HADDE 

JO VUNNET SØLV! 

 
Dine to eldste stesønner var 

med til EM benkpress i 

Bordeaux. Hva synes de om 

stevnet? Og hvordan stiller 

familien din seg til at så 

mye tid går til trening og 

konkurranser, i tillegg til at 

du driver eget firma? 

 

Jeg ser alle de 5 barna våre 

som også mine egne barn, 

selv om noen av dem 

egentlig på papiret er mine 

stebarn. Derfor betrakter 

jeg at det var mine 2 

sønner (ikke stesønner) som 

var med meg til Bordeaux. 

De syntes det var 

kjempemoro og var visst 

mer nervøse enn meg da 

jeg løftet. De var 

overrasket over hva greie 

alle var, både norske og 

utenlandske 

løftere/lagledere. Uten at 

jeg hadde hatt familiens 

velsignelse og da spesielt 

Monicas, hadde jeg ikke 

kunnet konkurrert i 

benkpress. Med hus, hjem 

og 5 barn som vi ønsker 

følge opp, så er det ikke 

vanskelig å skjønne at jeg 

er vært heldig som får drive 

med hobbyen min. Både 

Monica og barna våre 

støtter meg i trening og 

konkurranser. 

 

Fræna har for tiden Norges 

beste benkpresslag. 

Hvordan er klubbmiljøet? 

Og hvordan har det seg at 

dere er så gode i benk? 

 

Jeg trur ikke at FAK bare er 

Norges beste klubb, men 

også et av verdens beste 

benkpresslag faktisk.   Det 

skal vi vel til Danmark i 

februar for å prøve å 

bevise. Det er bare Trond 

og jeg som har tilhørighet i 

Fræna av oss på landslaget, 
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men så er FAK så heldige å 

ha Øye og Roven fra 

Kristiansund og nå sist 

Holte, som vil løfte for oss. 

Ja, vi er Norges beste 

benkklubb. Vi er toppene 

på benkpresslaget kan en 

si, men bak oss kommer 

mange, veldig mange, unge 

talenter. Så jeg trur at FAK 

vil være meget gode i 

mange år fremover. 

Klubbmiljøet er unikt vil jeg 

si. Nå har vi oss benkere 

som vært ute og konkurrert 

og lært mye av utenlandske 

løftere. Dette tar vi med 

oss hjem og prøver på oss 

selv og andre i klubben. Her 

tenker jeg på 

treningsmetoder som for 

eksempel; hvor ofte 

skjorte, hvor høye klosser, 

hvor ofte strikk. 

Vi har massevis av ungdom 

som vil konkurrere. Vi må 

faktisk bremse på mange, 

både gutter og jenter. De 

vil på plattingen og løfte i 

konkurranse. Det trur jeg er 

ganske unikt. Klubben har 

ildsjeler, både ungdommer, 

voksne og godt voksne. Vi 

er så heldige at Anett 

Langva og Eivind Austnes 

trener med oss minst en 

gang i uken. Alle i 

styrkeløft Norge vet hvor 

utrolig høy kunnskap de har 

om trening. De gjør en 

fantastisk jobb med 

ungdommene i klubben vår. 

Jeg trur ikke at det blir 

bare i benkpress FAK blir 

gode fremover. Nylig tok 

Eirik Jørgensen bronse i 

Junior VM styrkeløft. Så har 

vi Håkon Farstad som er like 

sterk som Eirik samt alle 

ungdommene som kommer 

etter. Dette mener jeg gjør 

FAK til en av de beste 

styrkeløftklubbene på sikt. 

 

Hvordan trener du og hva er 

din treningsfilosofi? Varierer 

du treningen mye? Har du 

noen hemmeligheter å dele 

med oss? 

 

Nå, når jeg trener kun for å 

bli god med skjorte, blir det 

mest benk på klosser i 

forskjellige størrelser, 

smalbenk og tricepstrening. 

Noen hemmeligheter har 

jeg nok ikke utenom 

tålmodighet, tålmodighet, 

og atter tålmodighet. Det 

finnes ingen ærlige 

snarveier for å bli sterk. De 

siste 5 årene har jeg hatt 

gjennomsnittlig fremgang 

på ca 7,5 kg pr. år.    

 
Hva er din neste 

konkurranse, og hva er dine 

mål til dette? Og hva er ditt 

�drømmemål� i benkpress? 

 

Min neste litt viktige 

konkurranse blir vel NM i 

styrkeløft for veteraner på 

hjemmebane i november. 

Hvis jeg kvalifiserer meg 

da. Drømmemålet i benk 

har lenge vært 300 kg og 

har både tro og håp om at 

det skal gå i løpet av 2007. 

Heldigvis er 40 år ingen 

alder når en konkurrerer i 

benkpress og at jeg kommer 

til å fortsette på samme 

aktivitetsnivå som nå, i 10 

år til, er jeg temmelig 

sikker på. Hvis ikke noe 

uforutsett skulle skje med 

skader eller noe annet da.  

 
Du fylte akkurat 40 år og 

har aldri vært bedre i benk 

enn nå. Hvor lenge skal du 

holde på? 

 
Har tenkt de siste 5 årene 

at når jeg blir 40 år skal jeg 

tenke på hjertet og kanskje 

gå ned til i hvert fall 110 

kg. Men nå, når jeg har fylt 

40, har slankeprosjektet 

blitt utsatt på ubestemt tid. 

Må ta 300 kg først og jeg 

trur jeg har størst sjanse 

for å få flere internasjonale 

medaljer hvis jeg går i 125 

kgs klassen. Og så må jeg i 

hvert fall gi Roy kamp i 125 

kg klassen. Dessuten er det 

jo så godt med mat! Dette 

var argumentene jeg brukte 

mot meg selv for at fortsatt 

holde meg i 125 kg klassen.  
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Du konkurrerer i klassen 

inntil 125 kg. Hvilket 

forhold har du til mat og 

egen vekt? Er du nøye med 

hva du spiser? 

 
Er det et sted jeg har 

forbedringspotensialer så er 

det med mat. Jeg er ikke så 

nøye med hva jeg spiser, 

bare de er nok kalorier 

pleier Monica å si. Og det 

stemmer nok veldig bra. 

Jeg spiser mye av alt. 

Frokost, lunsj, brunsj, 

middag, kvelds, sjokolade, 

brus og potetgull. Jeg tar 

ikke kosttilskudd. 

 

Det ryktes at du er en 

ekspert på å ryke skjorter 

på trening. Blant annet 

minnes jeg at du røyk 

favorittskjorta på siste 

trening før VM benk i fjor. 

Dette må da være 

irriterende? 

 

Det er noen skjorter som 

har gått på trening, ja. Det 

er både dyrt og ergerlig. 

Spesielt ergerlig var det da 

skjorta røyk 10 dager før 

VM i Stockholm.  Var i 

kjempeform da. Hadde tatt 

280 kg lett på trening flere 

ganger og hadde en liten 

drøm om medalje. Men den 

gang ei. Skal jeg aldri 

lykkes, tenkte jeg da. 

Trond påstår at jeg har så 

mye hår på kroppen at 

dette fungerer som borrelås 

på skjorta og at det er 

derfor de revner. Jeg har 

egentlig ikke noen god 

forklaring hvorfor dette har 

skjedd meg så ofte. Nå 

løfter jeg i Katanaskjorte 

og den synes det ingenting 

på etter ca 15 løft så den 

trur jeg holder. 
 

 

Du giftet deg nettopp på et 

litt originalt vis. Kan du 

fortelle litt om bryllupet?  

Det var bare barna våre, 

Monica og jeg som på 

forhånd visste at vi skulle 

gifte oss. Vi hadde invitert 

vår nærmeste familie til 

min 40-årsdag. Grilling 

skulle det liksom være. Når 

alle gjestene hadde 

kommet sa vi at vi skulle 

leke en lek, alle måtte ut i 

bilene og kjøre etter meg. 

Så stoppet vi ved Hustad 

kirke og da skjønte alle hva 

som skulle foregå. Vår sønn 

Johnny var forlover for 

meg, vår datter Theres var 

forlover for Monica, vår 

sønn Michael førte bruden 

Monica opp kirkegulvet og 

våre to yngste jenter 

Susanne og Katja var 

brudepiker. En tåre i 

øyekroken og klump i 

halsen var det både på den 

ene og den andre. Spesielt 

på våre respektive mødre 

som var så rørte og gråt av 

glede sammen. Så bar det 

hjemover igjen. Grillingen 

ble avlyst og koldtbord ble 

servert isteden. 

 

Har du en historie fra 

trening/konkurranse? 

 

Da må det bli når FAK enda 

trente på Fitness Gym. 

Lokal tv var der for å lage 

en reportasje om 

styrkeløftmiljøet. Svein 

Olav Farstad ble intervjuet 

og alle vi andre prøvde å 

unngå å bli fanget opp av 

kameralinsen. Unntatt en 

som var så distré at han 

ikke registrerte at det var 

et intervju på gang, nemlig 

Ole Gunnar Svenøy. Han la 

seg på en benk rett bak 

Svein O. midt i 

kameralinsen. Jeg er ikke 

sikker på hvor mye som var 

på stanga, men han tok 

vektene noen ganger. Helt 

til det ble bråstopp og 

stanga lå død på maven. 

Hvorpå Ole Gunnar utbrøt; 

Oi, det ble litt for tungt 

det her gitt. Er det noen 

som kan hjelpe meg? Ingen 

kom ilende for å hjelpe til 

da vi ikke var så veldig PR-

kåte. Men da Ole Gunnar 

ble litt mer høymælt og 

ropte hallo hallo måtte jeg 

bare steppe inn for å redde 

han. Det beste med dette 

er  at alt kom på tape og 

alt ble vist på tv. Jeg har 

hørt at i Ole Gunnars 

vennekretser blir denne 

videosnutten spilt både på 

forspill og på nachspill for å 

få opp stemningen av og til. 
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Roy Holte fra Fræna AK 

ble under NM i 

benkpress i Moss første 

nordmann som 

tok 300 kg i benkpress. 

Men han gav seg ikke 

med det. I sitt siste 

forsøk satte han ny 

nordisk rekord med 

utrolige 308 kg og 

bekreftet sin status 

som norges desidert 

beste og sterkeste 

benkpresser. 
 

Roy ble som kjent 

Europamester to uker 

tidligere etter å ha slått 

klubbkamerat Kjell 

Furesund med bare 2,5 kg. 

Mange ventet at det skulle 

bli en ny tøff duell mellom 

de to. Men denne gangen 

ble det aldri spennende, da 

Kjell måtte nøye seg med 

åpningsløftet på 270 kg. 

Han var ikke helt frisk, men 

hadde nok uansett ikke 

vært i stand til å tukte Roy 

som stod for tidenes 

benkpressoppvisning på 

norsk jord med serien 285-

300-308. Alle løftene som 

var over gjeldende norsk 

rekord var svært kraftfulle 

og overbevisende, og ble 

helt riktig belønnet med ni 

hvite lamper. Med over 175 

poeng var han selvsagt 

stevnets beste mannlige 

løfter. 

 

Europarekord for 

Fjøren  

Nivået var høyt i årets NM i 

benkpress og det er tydelig 

at vi nå behersker 

benkskjorta bedre og 

bedre. Etter to NM-sølv ble 

det endelig gull igjen for 

Trond Fjøren fra Fræna AK i 

den tyngste klassen. Han 

satte Europarekord for 

yngre veteraner med 

åpningsløftet sitt på 272,5 

kg. Trond tok 

bronsjemedalje i EM i 

benkpress to uker tidligere 

og har kommet knallsterkt 

tilbake etter skadeplagene 

sine. Frode Rui fra Ulefoss 

AK og Kjetil Birkedal 

Sandnes AK kom på 

plassene etter i en klasse 

hvor alle seks deltakerne 

løftet 230 kg eller mer. 

 

Sju gull på rad for 

Roven 
I 110 kg klassen vant som 

vanlig Jan Einar Roven fra 

Fræna Atklubb med et 

løft på 240 kg. Han har nå 

tatt utrolige sju  gull på rad 

som junior og senior i 

benkpress. Øystein Aas var 

tilbake etter å ikke ha 

konkurrert så mye den siste 

tiden, og vant 100 kg 

klassen med et løft på 

227,5 kg foran Svein Olav 

Farstad fra SK Ask. I 90 kg 

klassen imponerte Thor 

Henning Heggstad fra 

Veitastrond IL enormt med 

fantastiske 240 kg. Her har 

vi en løfter av 

internasjonalt format på 

gang. EM-deltakerne Sverre 

Diesen fra Sande KK og Dag 

Runar Øye måtte nøye seg 

med å gjøre opp om sølv og 

bronsje, en batalje Sverre 

avgjorde til sin fordel. 

 

Tynn Stian vant 
I 82,5 kg klassen vant en alt 

for tynn Stian fra Botnen 

Førde IL suverent foran 

Anders Walseth fra Nes SIL 

med et løft på 205 kg. Nå 

er det på tide Stian 

begynner å spise og ikke er 

så opptatt av håndveskene 

og de trange t-skjortene 

sine lengre. Da kan det bli 

et knallresultat på VM i 

november. 

Cato Fuglevig Halden SI 

vant 75 kg klassen med for 

han å være ordinære 155 

kg. Denne karen vet vi har 

mye mer inne. Jan 

Roytvand imponerte med 

kjempepers og 147,5 kg. 

Lokal helt fra Moss, Steinar 

Fredheim, måtte nøye seg 

med sølvmedaljen denne 

gangen. 

 

God stemning i oppvarmingsarealet 
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Bente tilbake 
Det var spesielt godt å se 

Bente Arntsen tilbake i godt 

gammelt slag igjen under 

NM i benkpress i Moss. Etter 

å ha røket ut av EM i 

benkpress og mistet en 

«sikker» gullmedalje to 

uker tidligere satte hun ny 

norsk rekord med et løft på 

130,5 kg i 67,5 kg klassen. 

Det var en glad og tydelig 

lettet Bente som også ble 

stevnets beste kvinnelige 

løfter. Publikumsfavoritt og 

humørløfter Heidi Hille 

Arnesen fortsetter 

framgangen i benkpress og 

satte ny personlig rekord 

med et løft på 120 kg i 82,5 

kg klassen. Klubbvennine og 

treningskamerat Ingunn 

Elise Haakonsen ville ikke 

være noe dårligere og vant 

75 kg klassen med et løft på 

120 kg. Ingen av de tre 

landslagsløfterne våre 

hadde kjørt opp spesielt 

mot NM i benkpress, men 

imponerte alle med gode 

resultater. I 56 kg klassen 

avgjorde Anett Langva fra 

Ålesund SK en spennende 

duell mot Bente Restad fra 

Melhus IL med å sette ny 

norsk rekord med sitt 

sisteløft på 87,5 kg. Bente 

som var lettere enn Anett 

fikk også opp 87,5 kg, men 

fikk ikke dommernes gunst. 

Spennende og positivt at vi 

også får tette og spennende 

dueller i kvinneklassene. 

Anita Jøleim fra Sande KK 

vant 52 kg klassen med et 

løft på 62,5 kg. 

 

Imponerende debutant 
Det var dessverre tynt på 

junior og ungdomssida for 

jentene sin del. Helen 

Olsen fra Sande KK vant 75 

kg klassen med et løft på 

77,5 kg, mens vi fikk et 

gledelig gjensyn med 

kjempetalentet Marion 

Gueg fra IL Kraftsport som 

vant 60 kg klassen med et 

løft på 67,5 kg. 

 

I 67,5 kg klassen for 

ungdom var det høyt nivå. 

Debutant Liss Farstad 

Nerlandsrem fra SK Ask 

imponerte veldig med hele 

85,5 kg og ny norsk rekord. 

Hun vant foran Celina 

Tunstrøm fra Sande KK som 

løftet 85 kg og May 

Gulbrandsen fra samme 

klubb som ble stående med 

57,5 kg. 60 kg klassen ble 

vunnet av Gro Johansen fra 

Sande KK med tre 

godkjente løft og 47,5 kg 

som tellende resultat. 

Rekrutteringsarbeidet på 

jentesiden i Sande KK bør 

være til inspirasjon for oss 

alle.  

 

I 56 kg klassen vant 

supertalentet Kristine 

Hanssen fra Moss SIK med 

fantastiske 85 kg i sin debut 

på den nasjonale scene. 

Dette er et styrketalent 

helt utenom det vanlige 

som vi virkelig må ta vare 

på. Helt utrolig. 

 

Kong Haugrav beste 

ungdom 
Beste ungdomsløfter ble 

Øyvind Haugrav med hele 

210 kg i 110 kg klassen, som 

selvsagt var ny norsk 

rekord. Det blir spennende 

å se hva denne karen kan 

prestere på Junior-NM i 

styrkeløft i Molde i 

november. Alexander 

Steinsland fra Bergen SK i 

125 kg klassen var et nytt 

bekjentskap for 

undertegnede. Han vant 

klassen med et løft på hele 

200 kg. Vegard Løvås fra 

Fræna AK viser at det spirer 

og gror i benkpressbygda 

ved å vinne 100 kg klassen. 

90 kg klassen ble vunnet av 

Martin Ringsrud fra 

Brummunddal AK med 157,5 

kg. Også dette blir en 

spennende kar å følge 

framover. Asef Mostafaei 

fra Fredrikstad SK var ikke 

helt i godt gammelt slag. 

Han har vært stabil på over 

170 kg lenge nå, men måtte 

nøye seg med 162,5 kg 

denne gangen. Det holdt 

likevel til soleklar seier i 

82,5 kg klassen. Chriss 

Robin Andersen vant fra 

Norges beste kvinnelige og mannlige benkpresser 
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Fredrikstad SK og Morten 

Helliesen fra Ganddal AK 

vant henholdsvis 75 kg og 

67,5 kg klassen for ungdom. 

 

Norsk rekord for Høivik 
Alexander Høivik fra Florø 

Turn & IL ble beste 

juniorløfter med norsk 

rekord i 75 kg klassen for 

junior med et løft på 176 

kg. Magnar Fuglevig fra 

Halden SI vant 67,5 kg 

klassen med imponerende 

130 kg. Brødrene Hope fra 

Odin SK gjorde det som 

ventet skarpt med 

henholdsvis sølv til lillebror 

Morten i 100 kg klassen, bak 

en for dagen tynn Kato 

Marøy som vi er mest vant 

til å se i 110 klassen, mens 

storebror Steffen vant 90 

klassen i suveren stil. Kato 

fra Bergen SK fikk forøvrig 

det han var ute etter, siden  

han satte ny norsk rekord i 

klassen med sterke 200 kg. I 

110 kg klassen fikk vi et 

gledelig gjensyn med Henrik 

Framnæs fra Sande KK som 

vant 110 kg klassen med et 

løft på 185 kg. 

 

Hulbakviken sterkest 

av veteranene 
I veteranklassene var det 

som vanlig mye sikker 

løfting å se. Rolf Olsen fra 

Halden SI vant som ventet 

82,5 kg klassen for yngre 

veteran med et løft på 170 

kg. Per Vilnes fra 

Holmestrand AK vant 90 kg 

åpen klasse ifjor. I år 

supplerte han samlingen 

med å bli norsk mester for 

yngre veteran ved å vinne 

på lettere kroppsvekt enn 

Jørn Kroken fra Brumunddal 

AK. Begge løftet 190 kg. Alf 

Granvang fra Valdres AK 

avgjorde en tett duell mot 

Geir Korvald fra Sande KK 

med et løft på 195 kg i 100 

kg klassen. Kjell Ove 

Nyhagebråten løftet uten 

benkskjorte (er det god 

reklame for en 

utstyrsleverandør som deg 

da Kjell Ove?), men vant 

likevel 110 kg klassen med 

et løft på 177,5 kg. Sven 

Jøran Haugen fra Nes SIL 

vant 125 kg klassen foran 

Jan Myhre fra Lørenskog AK 

og Morten Novum fra SPUVI. 

Beste løfter for yngre 

veteran ble Kjell Olav 

Hulbakviken fra Drammen SI 

med hele 230 kg i den 

tyngste klassen. 

Lise Engnes fra Sande KK og 

Hege Høiland fra OPIL var 

enslige kvinneløftere på 

veteransiden. De vant 

henholdsvik 67,5 kg klassen 

og 82,5 kg klassen for yngre 

veteran. 

 

Gråbjørnenes rike 
Vidar Ringvold var tilbake i 

godt gammelt slag og 

imponerte med hele 230 kg 

i 125 kg klassen for eldre 

veteran. Dette var også ny  

Europarekord for eldre  

veteran. Med dette var han 

suverent beste løfter for 

kategorien eldre veteran. 

Truls Nygaard fra 

Holmestrand AK i samme 

klasse var ikke langt etter 

med et løft på 220 kg, men 

denne gangen måtte han 

nøye seg med 

sølvmedaljen. 110 kg 

klasssen for eldre veteran 

ble vunnet av Kjetil Løvaas 

fra Drammen SI, mens Svein 

Dammerud fra Lørenskog AK 

tok gullet i 100 kg klassen. I 

90 kg klassen seiret Charles 

Jørgensen fra Dammen SI, 

mens ringreven Egil Walseth 

fra Nes SIL avgjorde en tett 

duell til sin fordel i 75 kg 

klassen. 60 kg klassen ble 

vunnet av Birger Sundstøl 

fra Kristiansand AK.

Premieutdeling for damene 



Styrkeløftstreken 
 

Av: Tommy Hauge 
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 7. september 2006 var 

datoen for messa �Ung i 

Rana�, der ungdom fra 

ungdomsskoler og 

videregående skoler skulle 

kunne gjøre seg kjent med 

hva regionen har å tilby av 

fritidsaktiviteter. En gylden 

mulighet til å reklamere for 

styrkeløft og Rana KK 

tenkte vi, og kastet oss 

rundt på kort varsel. 

 

Arrangementet var i regi av 

frivillighetssentralen i 

kommunen, og varte hele 

dagen. Selv om vi ikke var 

blant dem som på forhånd 

hadde mottatt invitasjon til 

å delta, ble vi mottatt med 

åpne armer da vi tok 

kontakt etter å ha lest en 

forhåndsomtale av 

arrangementet i avisa. 

Ranahallen var stedet, og 

standplassen vi fikk tildelt 

lå godt synlig fra 

hovedtrappa ned fra 

hovedinngangen. Svært 

sentralt i forhold til scenen 

der lokale ungdomsgrupper 

og �band opptrådte i løpet 

av dagen også, så ørene 

våre ble utover dagen svært 

glade for at det var lange 

pauser i underholdningen 

fra scena�.. Standen ble 

bemannet av undertegnede 

sammen med Frode Larsen. 

 

Siden vi har beskjeden 

tilgang på profilerings-

materiell, satset vi på en 

enkel løsning der en enkel 

benkpressbenk (for letthets 

skyld lånt i hallen for 

anledningen) med stang og 

lette vekter var blikkfanget 

vårt sammen med en serie 

trenings- og løftebilder vist 

på lerret via PC og 

videokanon. Og ikke å 

forglemme den gode, gamle 

�løftegubbe�-plakaten som 

ble laget til NM i 1990. Vi 

hadde laget et 

informasjonsark om hvem vi 

er i Rana KK, hvor vi holder 

til, og hva det koster å 

trene hos oss. Et av de 

lokale treningsstudioene 

hadde også stand på messa, 

noe som bare økte 

oppmerksomheten rundt 

vårt særdeles billige 

alternativ for skoleungdom.  

 

Mange virket interesserte, 

og tok med seg både 

informasjonsarket vårt og 

de fine brosjyrene vi fikk 

tilsendt som hastepost fra 

både forbundskontoret og 

jenteprosjektet (=Bente). I 

tillegg hadde vi liggende en 

del av de gamle 

antidopingpostkortene med 

fine illustrasjoner og 

teksten �play true�, �play 

clean� og �play fair� vi 

kunne dele ut. Dette ga oss 

en fin mulighet til å hinte 

litt om forskjellen på å 

trene innenfor og utenfor 

organisert idrett � uten å 

overfokusere på antidoping-

arbeidet. Alle som virket 

interessert ble spesielt 

invitert til en nybegynner-

kveld uken etter. Men 

erfaringen tilsier at de mest 

interesserte kommer til å 

dukke opp i treningslokalet 

på helt andre dager enn 

den annonserte 

nybegynnerkvelden� 

Å presentere styrkeløft for 

ungdommen på en slik 

messe var en svært positiv 

opplevelse. Byr sjansen seg 

for andre klubber vil vi 

anbefale dere å slå til! Det 

er ikke så mye som skal til. 

Et lite informasjonsskriv om 

hvem dere er og hvor dere 

trener, masse løftebilder 

som kan surre og gå på en 

skjerm i bakgrunnen, og en 

benkpressbenk der folk kan 

få prøvd seg litt. Vi hadde 

utstyrt oss med bare 

småvekter, og når vi la på 

alt sammen ble det bare 

62,5 kilo. Men det var nok! 

De som omtrent bare greide 

stanga syntes ikke 

vektbunkene virket 

avskrekkende, og de som 

var sterke nok til å kjøre 

mange reps på 62,5 fikk 

klare hint om at vi har 

massevis av vekter i 

treningslokalet � det er 

bare å møte opp! 

 

Om vi virkelig får noen nye 

medlemmer på grunn av 

messedeltagelsen vet vi jo 

ikke enda. Uansett oppnår 

vi i alle fall å befeste vår 

posisjon som en av de 

mange lag og foreninger i 

regionen som har 

aktivitetstilbud for ungdom, 

og som må regnes med når 

det skjer noe. Et mål for 

alle landets 

styrkeløftklubber: SØRG 

FOR Å BLI SETT I 

LOKALSAMFUNNET!

Frode instruerer kommende styrkeløfter 



Landslaget til VM i Stavanger 
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Mandag 6. november skal de første løfterne ut på 

løfteplattingen i VM på hjemmebane. Her følger en 

gjennomgang av de norske deltakerne. 

 

Anett Henriksen Langva  

Klubb Ålesund SK 

Vektklasse 56 kg 

Personlige 

rekorder 
127,5-87,5-140-347,5 

Mål for VM 

Jeg har ingen spesifikke mål på antall kilo til VM. 

Gleder meg veldig og tror det kommer til å bli 

en fantastisk uke i Stavanger. I og med at jeg 

har problemer med ryggen så må jeg ta 

treningen litt fra dag nå i forberedelsene, men 

har likevel god tro på at jeg skal kunne komme i 

god nok form til å sette perser i de ulike 

øvelsene. Målet er dermed kort og godt å gjøre 

det beste resultatet jeg kan ut i fra mine 

forutsetninger. 

Meritter 

2. plass Junior-NM 1999 2. plass Benk-NM 1999 

(junior) 1. plass Junior- NM 2000 2. plass A-NM 

2001 1. plass for lag, landskamp 2001 1. plass 

Junior-NM 2002 1. plass NM 2004 2. plass NM 

2005 2. plass Benk-NM 2005 1. plass NM 2006 9. 

plass VM-Benkpress 2006 5. plass EM-Benkpress 

2006 1. plass benk NM 2006 Norsk rekord i 

benkpress enkeltløft klasse 56 kg.  

 

Linda Kåda Høiland  

Klubb Sandnes AK 

Vektklasse 60 kg 

Personlige 

rekorder 
165-87,5-185 

Mål for VM Pers sammenlagt og medalje i markløft. 

Meritter 

NM 2 gull og 2 sølv, Nordisk gull-sølv-

bronse, WEC cup to gull og et sølv, EM 

bronse, 4,4 og 6 plass.  
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Hege Helseth 

Klubb Sande Kraftsportklubb 

Vektklasse -67,5kg 

Personlige 

rekorder 
165-102,5-167,5-427,5 

Mål for VM Topp ti plassering i klassen og pers. 

Meritter 

Gull Western European cup 2006, Nordisk 

mester benkpress 2006, NM bronse åpen 

klasse 2005 og 2006, Bronse Nordisk junior 

2005, NM-gull junior 2004 og 2005. 

 

Ingunn Elise Haakonsen 

Klubb IL Kraftsport 

Vektklasse -75 kg 

Personlige 

rekorder 
207,5-120-205-520 

Mål for VM 

Løfte mest mulig! Jeg tenker hverken 

plassering eller sammenlagtresultat på 

forhånd. Håper jeg kan gjennomføre et 

skikkelig bra stevne, og så får jeg se hva det 

kan holde til totalt. 

Meritter 

1996-200: Gull NM senior. 2 sølv, 2 gull EM 

junior. 1 bronse, 1 sølv, 1 gull VM junior. 

Startet igjen i 2005, og har gull fra NM, gull 

fra lag-NM, Vest Europeisk mester, og gull i 

benkpress-NM. 

 

Bente Arntsen 

Klubb Oslo Styrkeløftklubb 

Vektklasse -67,5kg 

Personlige 

rekorder 
175-137,5-175-482,5 

Mål for VM 

Jeg har som mål å perse i alle øvelser, og 

få ut hva jeg er god for på stevnedagen 

uten tull og underkjente løft. Gjøre 

Dietmar fornøyd! Og ha det moro. 

Meritter 

6 NM gull styrkeløft (3 ganger i åpen 

klasse, 3 ganger i junior)  

og 9 NM gull i benkpress (6 i åpen kategori 

og 3 som junior). 

Nordisk mester 1 gang i styrkeløft og 4 

ganger i benkpress 

6. plass VM styrkeløft åpen klasse 2005 

(bronse i benkpress) 

4. plass EM styrkeløft åpen klasse 2003 

Sølv junior EM 1999 

Innehaver av nordisk rekord i benkpress 

klasse 67,5 
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Inger Blikra 

Klubb Rana Kraftsportklubb 

Vektklasse -75kg 

Personlige 

rekorder 
232,5-140-222,5-590 

Mål for VM 
Personlige rekorder i alle øvelser, medaljer i 

alle øvelser og sammenlagt. 

Meritter 

NM:  16 gull, 5 kongepokaler  Nordisk: 4 gull 

EM:  1 gull, 5 sølv, 6 bronse, deltatt på 17 EM 

VM:  Sammenlagt: 1 sølv, 5 bronse  

Knebøy: 1 gull, 1 sølv, 2 bronse 

Benkpress: 1 bronse 

Markløft: 1 gull, 2 sølv, 2 bronse 

Deltatt på 14 VM, World Games,  

uttatt på Europas lag i 2001 og 2005.  

Nr.4 i tyngste vektgruppe begge ganger. 

 

Anita Sæbø 

Klubb Brumunddal AK 

Vektklasse -82,5 kg 

Personlige 

rekorder 
180-105-170-452,5 

Mål for VM 

Jeg trener veldig bra i oppkjøringen til VM. 

Ønske mitt er at jeg kan gjennomføre et bra 

stevne og oppnå mine satte mål i forhold til 

treningsprogrammet. Fokuset må også være 

på å få mest godkjente løft under dette store 

mesterskapet, som sikkert vill styrke 

selvtilliten min, slik at jeg får mer trygghet i 

framtiden i forbindelse med mine idrettslige 

prestasjoner. 

Meritter 

NM � sølv 2001 � 2004, gull � 2005, sølv � 2006, 

Nordisk � bronse 2005, WEC � bronse 2004 og 

sølv 2006. 

Heidi Hille Arnesen 

Klubb IL Kraftsport 

Vektklasse -75kg 

Personlige 

rekorder 
217,5-122,5-197,5-530 

Mål for VM 
Løfte mitt beste stevne noensinne!!! Og satser på 

medalje! Og selvsagt gjøre en god profil for Norge. 

Meritter 

1999: NM Benkpress: Gull       2000: NM: Sølv, Lag-

NM: Bronse, Landskamp Norge-Danmark:Gull og 

beste dameløfter i landskampen 2001: NM: Gull, 

Nordisk: Gull, Landskamp Norge � Danmark-  

Sverige: Gull 

2003: NM Benkpress: Gull, Nordisk: Gull 

2004: NM: Gull, WE-Cup: Gull, Nordisk: Gull 

2005: NM: Sølv, WE-Cup: Gull, EM: Bronse, NM Lag: 

Gull 2006: NM: Gull, EM: Bronse, NM Benkpress: 

Gull, Nordisk : Gull 
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Hildeborg Juvet Hugdal 
Klubb Sauda IL 

Vektklasse 90+ kg 

Personlige 

rekorder 
260-185-212,5 

Mål for VM 
Løfte optimalt ut i fra de forutsetningene 

som er tilstede der og da. 

Meritter 

Jr-VM gull sølv bronse, samme med j-EM, gull 

vest europeisk mesterskap, jr.nordisk, 3 gull 

A-NM, 5 gull jr.NM 

 

Sigve Valentinsen 

Klubb Sandnes AK 

Vektklasse -82,5 kg 

Personlige 

rekorder 
305-200-290-782,5 

Mål for VM 

Målet under VM 2006 er og klare å vise at eg 

var verdig og satse på og håpe på at det blir 

790+. 

Meritter 

Mange NM Gull  

Medaljer fra nordisk og Nordisk mester. 

Sølv og bronse fra EM og 4. plass fra VM. 

 

Roy Brandtzæg 

Klubb Steinkjer SK 

Vektklasse -56kg 

Personlige 

rekorder 
237,5-132,5-230 

Mål for VM 230-135-225 

Meritter 
Norgesmester 12 ganger.3 kongepokaler. 

Europamester i 1997. Medaljer i EM og VM. 
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Stian Botnen 
Klubb Førde IL 

Vektklasse -90 kg 

Personlige 

rekorder 
260-220-280-750 

Mål for VM 
Ny personleg samanlagtrekord, flest mogleg 

godkjente løft. 

Meritter 

3. plass NM 2005 og NM 2006. 2 norske 

rekordar i benkpress samt nordisk mester i 

benkpress 2006. 

 

Andreas Hjelmtveit 

Klubb Hommersåk AK 

Vektklasse -100 kg 

Personlige 

rekorder 
350-210-350 

Mål for VM 
Topp 5 totalt og medalje i enkeltøvelse. Har 

også et lite håp om medalje sammenlagt. 

Meritter 

Ett gull og 2 bronse i junior vm, ett sølv og 2 

bronse i junior em, nordisk mester junior og 

beste løfter overall, norsk juniormester flere 

ganger og beste løfter overall, gull på nm 

åpen +flere norske og nordiske rekorder for 

junior, samt norgesrekorden for senior 

sammenlagt. 

 

Jan-Roger Johansen 

Klubb Rana KK 

Vektklasse -100kg 

Personlige 

rekorder 
335-187,5-302,5 

Mål for VM Å bli blant de 6 - 8 beste i klassen. 

Meritter 

3 NM sølv. 2 NM bronsjer. 4 plass jr. nordisk 

87. sølv jr. nordisk 90. bronsje jr. EM 90. 4 

plass jr VM 90. bronsje nordisk 91. gull 

nordisk 06. 
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Tollef Taksdal 
Klubb Oslo SK 

Vektklasse -110 kg 

Personlige 

rekorder 
337,5-260-315-900 

Mål for VM Pers i alle øvelser og medalje i benk. 

Meritter 
3 medaljer i benkpress på VM, norgesmester 

og nordisk mester. 

 

Asbjørn Randen 

Klubb Oslo SK 

Vektklasse -125 kg 

Personlige 

rekorder 
400-265-332,5-980 

Mål for VM Passere tonnet sammenlagt og en medalje. 

Meritter 
Kongepokalvinner 2006, EM-gull i knebøy 

2006, 8. plass VM 2005, 4.plass EM 2005. 

 

Tor Herman Omland 

Klubb Sandnes AK 

Vektklasse -110kg 

Personlige 

rekorder 
350-245-320-910 

Mål for VM Gjøre det best mulig! 

Meritter 
Nm gull,Sølv j-vm,4 wec-gull, 1 bronse. 

Flere medaljer i delgrener i EM. 
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Lars Markussen 
Klubb Halden SI 

Vektklasse -125 kg 

Personlige 

rekorder 
350-240-341-910 

Mål for VM 

Forbedre mine pers rekorder og få flest mulig 

godkjente løft, og selvfølgelig klatre litt på 

resultatlista. 

Meritter 

NM2005-bronse, nordisk2005-fjerdeplass, 

LagNM2005-sølv. NM2006-gull, EM2006-

bronse, WEC2006-gull. 

 

Olaf Dahl 
Klubb KK-67 

Vektklasse 125+ kg 

Personlige 

rekorder 
350-250-350-945 

Mål for VM 
Målet er å slå Frode... ihvertfall på 

innveiinga:)) 

Meritter 
Nordisk og Vest-europeisk mester i 

supertungvekt 

 

Frode Rui 
Klubb Ulefoss AK 

Vektklasse 125+ kg 

Personlige 

rekorder 
375-260-365-987,5 

Mål for VM Løfte over 1000 kg. 

Meritter 
3 NM-gull, kongepokal, EM-bronse, 5. og 7.-

plass i VM. 

 



Intervju: Dietmar Wolf 
 

Tekst: Oddbjørn Steen 

 

 
StyrkeIdrett nr 4 2006 26 

 
 

 

  

 I forbindelse med VM i 

Stavanger har SI tatt 

en liten prat med 

idrettsfaglig rådgiver 

Dietmar Wolf for å 

høre hvilke 

forventninger han har 

til mesterskapet og 

hvordan det går med 

oppkjøringen. 

 
 

Kan du først fortelle litt om 

din tid i NSF, hvor lenge du 

har vært ansatt og hva dine 

oppgaver har vært? 

 

Etter at jeg flyttet til Norge 

i juni 1994, begynte jeg i 

slutten av året med å jobbe 

på frivillig basis (skrive 

treningsprogrammer, 

observere løfteteknikk) med 

en del mannlige utøvere fra 

toppidrettsgruppen etter 

forespørsel av den 

daværende landslagsjef 

Torkjeld Jevne. Etter hvert 

ble oppgavene utvidet til 

slik at jeg skrev mer eller 

mindre treningsprogrammer 

til hele herrelandslaget. Fra 

1997 ble jeg ansatt i NSF i 

en liten prosentstilling som 

ansvarlig for oppfølging av 

herre- og damelandslaget. I 

samsvar med økningen av 

stillingen min i de siste 

årene, økte samtidig 

arbeidsoppgavene mine, 

som ikke bare omfattet 

treningsplanlegging og 

oppfølging av 

landslagsløfterne men også 

etter hvert treningsansvaret 

for  rekruttgruppen i NSF. 

Vi i NSF under den 

daværende president O. E. 

Rindarøy og A. Wahlstrøm 

så nødvendigheten i å få et 

utdanningssystem 

(trenerpyramiden) innenfor 

styrkeløft, slik at vi kunne 

spre vår kompetanse ut i 

regioner og klubber. 

Trenerpyramiden ble også 

videreført etter T. 

Ingebretsen overtok som ny 

president i NSF og samtidig 

fikk jeg en stor medhjelper 

innefor trenerutdanningen 

med L. Høiland som 

Styremedlem og 

utdanningsansvarlig i styret. 

I denne perioden ble også 

den reviderte 

trenerpyramiden ferdigstillt 

som omfatter Trener I, II og 

Trener III. Per dag er jeg 

ansatt i full stilling i NSF 

som idrettsansvarlig 

rådgiver og arbeidet mitt 

omfatter individuell 

treningsplanlegging og 

sentrale - lokale samlinger 

for de utøvere som er i Tik's 

toppidrett- og 

utviklingsgruppe, utvikle 

nye treningsprogrammer og 

gjennomføring av A -kurs og 

alle trenerutdanningskurs. 

 

Det er selvfølgelig mange 

som har hatt lyst til å bli 

tatt ut til dette 

mesterskapet. Hvordan har 

prosessen med laguttaket 

vært, og hvordan er nivået 

på landslaget? 

 

Ved uttaket til VM følgte 

jeg Tik's retningslinjer i 

forbindelse med laguttaket 

til internasjonale stevner, 

som innebærer at de som 

skal bli tatt ut må ha 

oppnådd VM uttakskravet. 

Pga at vi har VM på 

hjemmebane bestemte vi 

oss for i samsvar med 

M.Novum som er Tik's 

styreansvarlige at vi stiller 

med mest mulig løftere 

under VM på dame og herre 

siden. I denne sammeheng 

prioriterte vi løftere som 

kommer nær opp de 

uttakskriteriene for Tik's 

grupper, og som deltok på 

NM 2006. 
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Det er under en måned til 

det braker løs. Hvordan har 

oppkjøringen gått så langt, 

er alle i rute? 

 

For de fleste som er tatt ut 

til VM forløper oppkjøring 

som planlagt. Pga at løftere 

blir utsatt for store 

treningsbelastninger i den 

siste treningsperioden til 

store stevner, vil en del 

småskader av og til 

forekomme, som vi prøver å 

omgå eller eliminere i et 

veldig tidlig stadie.  

 

Hva er målsetningen 

resultatmessig? 

 

Jeg vil ikke uttale meg hva 

jeg forventer av løfterne 

mine resultatmessig målt i 

kg. Løfterne mine har trent 

veldig bra, ikke bare i 

forberedelsen til VM men 

over over hele året. Jeg 

setter mer vekt på at 

løfterene klarer å få mest 

mulig godkjente løft under 

stevne som resulterer i et 

bra resultat som videre gir 

en god plassering.  

 

 

To av de største nasjonene 

er utestengt fra 

internasjonal deltakelse, 

hvilke konsekvenser får 

dette med tanke på Norges 

muligheter til å hevde seg i 

toppen? 

 

Etter Russland og Ukraina 

ble utestengt har vi 

kommet i en situasjon hvor 

vi kan hevde oss individuellt 

og som nasjon 

plasseringsmessig. Men som 

jeg har uttalt meg før i 

forbindelse med denne nye 

situasjonen som vi er i nå, 

skal man ikke ta medaljene 

på forskudd. Men jeg har 

stor tro på mine løftere.  

 

Du har reist rundt på mange 

verdensmesterskap 

tidligere, og som mange har 

fått med seg så har 

standarden vært høyst 

variabel. Hva tror du vi kan 

forvente av arrangementet i 

Stavanger? 

 

Jeg har sett mange 

forskjellige standarder i 

forbindelse med 

organisering av et så stort 

mesterskap som VM. De som 

er involvert i Stavanger er 

personer som viser stort 

engasjement og har mye 

erfaring og kunnskap om 

hvordan man skal 

organisere et slikt stort 

mesterskap, så personlige 

bekymrer jeg meg veldig 

lite om standarden på VM i 

Stavanger. Det vil alltid 

være små utfordringer som 

møter organisatoren under 

et slikt mesterskap og det 

er helt naturlig, kjenner jeg 

de involverte personer 

riktig er de vel forberedt på 

dette også. 

 

 

 

Til slutt: Får vi se en 

nordmann løfte over ett 

tonn sammenlagt? 

 

Vi har løftere som har 

potensiale til dette!



VM Jr: Gull, verdensrekord og bronse 
 

Tekst og foto: Tore Kristiansen 
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VM i styrkeløft for 

juniorer ble en stor 

norsk opptur! 

Hildeborg Juvet Hugdal 

vant overlegent sin 

klasse og satte i tillegg 

verdensrekord i benk 

på hele 185,5 kg, mens 

vår andre deltaker, 

Eirik Jørgensen fulgte 

opp med en sterk 

bronsemedalje. Det var 

utvilsomt godt å være 

norsk i Sofia, Bulgaria! 
 

Men, la oss ta det helt fra 

begynnelsen. Dietmar, 

Hildeborg og Eirik satte 

kursen mot hovedstaden i 

Bulgaria på onsdag 

(Hildeborg løftet 

fredag/Eirik lørdag), mens 

presidenten, Tone 

Ingebretsen og 

undertegnede dro torsdag. 

Det var en behaglig flytur 

med mellomlanding i Praha.  

 

Dietmar hadde advart oss 

om hotellets standard på 

forhånd, og når vi kom frem 

kunne vi konstantere at han 

hadde rett. Spesielt 

kombinasjonen toalett, 

vask og dusj i ett var en 

arealbesparende løsning av 

hotellet. 

 

Det var en forventningsfull 

gjeng som satt ved 

frokostbordet tidlig fredag 

morgen. Meget store 

sjanser for VM-gull, men 

som alltid, det skulle da 

løftes først. Vi sto klare til 

innveiing (dog kun 

Hildeborg som gikk på 

vekta) i god tid før 

innveiingsstart kl. 0800. 

Hildeborg var rolig og 

fokusert. På grunn av 

dommermangel så måtte 

Tone dømme Hildeborgs 

pulje. Det skulle senere 

vise seg at hun fikk være 

med å dømme en 

verdensrekord, og det for 

en norsk utøver! Hildeborg 

varmet opp på sedvanlig 

vis, og Dietmar virket 

fornøyd. Så skulle moroa 

begynne! Skjønt det 

begynte ikke på noen måte 

godt. Hildeborg fikk første 

knebøy på 245 kg 

underkjent 2-1 (dybde), 

men hun fikk neste forsøk 

godkjent 2-1. Vi pustet 

lettet ut. 255 kg i siste 

forsøk gikk veldig greit. I 

hennes klasse, +90 kg, så 

var hun allerede et hav 

foran konkurrentene. Så var 

det benkpress. 165-170-175 

gikk greit opp, og spesielt 

tredjeløftet så lett ut. Men, 

hva er det som skjer. 

Speaker opplyser at neste 

forsøk er 185,5 kg og 

verdensrekordforsøk! 

Undertegnede begynner å 

bite negler � 

verdensrekordforsøk! 

Hildeborg har nemlig bedt 

om et fjerde forsøk. Hun 

virker skikkelig gira på 

oppgaven - denne skal hun 

ta! Hun presser vekta 

halvveis opp så begynner 

det å gå tregere, men hun 

gir seg ikke og det ser ut 

som om hun får fornyet 

styrke. Vekta på hele 185,5 

kg er nå på strake armer. 

Hva sier så dommerne? 

Godkjent 2-1! Hildeborg 

Juvet Hugdal fra Sauda i 

lille Norge har satt 

verdensrekord i benkpress! 

Utrolig imponerende! 

Pausen mellom benk og 

Hildeborg setter en utrolig verdensrekord med 185,5 kg 

Reisefølget til Sofia, med unntak av Dietmar. 
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mark ble brukt til 

gledesdans og 

gratulasjonsklemmer. Nå 

gjaldt det imidlertid å få et 

godkjent markløft slik at 

både seieren og 

verdensrekorden ble sikret. 

Hun startet på 200 kg og 

det gikk lett opp. Hildeborg 

er verdensmester og 

verdensrekordholder! 210 

kg blir også godkjent, mens 

215 kg glipper. Hele 640 kg 

sammenlagt (verdens-

rekorden ikke tellende 

sammenlagt pga 4. forsøk). 

Hildeborg var dessuten 

stevnets nest beste løfter 

totalt på poeng � 508,80.  

Utrolig stort å være med på 

dette og ikke minst se 

Hildeborg få gullmedaljen 

samt høre �Ja, vi elsker� 

mens flagget heises. Vi 

kunne deretter stolt ringe 

hjem til norsk presse med 

gladmeldingen! Kvelden ble 

benyttet til forholdsvis rolig 

feiring � Eirik skulle jo løfte 

neste dag. På kvelden var i 

tillegg Tone, Dietmar og 

undertegnede i møte med 

IPFs representant Gaston 

Parage vedrørende VM i 

Stavanger.  

 

Lørdag morgen, og samling 

rundt frokostbordet. Eirik 

var litt preget av stundens 

alvor, men gledet seg til å 

løfte. Eirik veide inn på 

108,5 kg og klassen 

inneholdt 5 deltakere. Tone 

ble også her nødt til å 

dømme. Eirik fikk godkjent 

alle sine knebøy, 260 � 270 �

277,5 kg, og var på 

fjerdeplass. En av klassens 

favoritter, Grigorjevs fra 

Latvia, røk ut etter 3 

mislykkede forsøk. Ut fra 

de opplyste startvektene så 

var det muligheter for 

bronse sammenlagt. 

Toczylowski og Betzinger 

fra henholdsvis Polen og 

USA var rett og slett for 

gode, men Krachunov fra 

vertslandet Bulgaria var 

absolutt en konkurrent som 

Eirik kunne hamle opp med. 

Krachunov hadde 15 kg 

forsprang før benkpress. I 

benkpress så ville Eirik 

gjerne vise at han klarte 

mer enn Hildeborg gjorde 

dagen før. Det begynte bra 

med 180 kg, mens 185 kg i 

andre forsøk ble underkjent 

på grunn av skjev utretting. 

I siste forsøk ble det 

imidlertid godkjent 2-1. 

Den interne fighten mellom 

Eirik og Hildeborg gikk 

dermed sistnevnte seirende 

ut av, og det fikk han også 

høre resten av oppholdet. 

Eirik hadde imidlertid 

kappet inn på forspranget 

til Krachunov ettersom 

sistnevnte gjorde 175 kg i 

benkpress. Medberegnet 

godkjente startforsøk i 

markløft så var Eirik 15 kg 

foran. Han begynte med 

280 kg som gikk enkelt. 290 

kg var også greit. 

Krachunov hadde ikke noe å 

stille opp med (282,5 kg), 

og Eirik satte 297,5 kg i 

siste forsøk. Det resulterte i 

totalt 760 kg og 

bronsemedalje sammenlagt 

og i markløft. Godt jobba! 

Vinner av klassen ble 

Toczylowski med 910 kg 

foran Betzinger som endte 

med 830 kg. Krachunov 

nummer fire med 750 kg. 

Ny grunn til å feire og 

champagnekorken kunne 

derfor gå i taket (eller for 

vår del parasollen). Det var 

to flotte utøvere som begge 

representerte Norge og 

Norges Styrkeløftforbund på 

en forbilledlig måte!  

 

På kvelden var det bankett 

og utdeling av blant annet 

premie til Hildeborg for 

hennes andreplass totalt ut 

fra poeng.  

Jeg vil benytte anledningen 

til å takke Dietmar, Tone, 

Hildeborg og Eirik som 

gjorde oppholdet til en flott 

opplevelse! 

Finn en feil, del 2 

Eirik i knebøy 
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Helen Madsen har selv 

vært aktiv styrkeløfter 

i lengre tid, og vil i 

denne artikkelen 

komme med tips til 

hvordan man best mulig 

legger til rette for 

rekruttering av jenter 

til styrkeløft. 
 

Etter oppfordring fra Tone, 

kommer nå litt tips og 

informasjon fra Skarnes om 

hvordan vi jentene her gjør 

ting. 

 

Jeg (Helen), May og Gro var 

på jentesamling her i vår og 

Tone håpte vi kunne komme 

med litt tips til de andre 

klubbene om hvordan de 

skal greie å rekruttere 

jenter og få dem til å bli, så 

her kommer noen tips om 

hvordan vi gjør/har gjort 

ting hos oss. 

Alle vi tre jentene har blitt 

rekruttert fra en annen 

idrett, noe som egentlig er 

en fordel, siden man da har 

litt treningsvilje, ettesom 

man oppsøkte noen form for 

idrett. 

Jeg begynte med kickboxing 

for 7 år siden, og ble 

rekruttert av min svigerfar 

Per Åge Madsen, som driver 

kickboxingklubben her, til å 

begynne og trene vekter og 

styrkeløft, noe som jeg nå 

har holdt på med i over 6 

år. 

 De to andre jentene som 

trener her på Skarnes med 

meg, har også blitt 

rekruttert på samme måte 

fra kickboxinga, Og de 

ønsket å bli litt sterkere for 

å kunne gjøre det bedre i 

ringen, og etterhvert, ble de 

begge med og deltok på 

stevner. 

Vi driver alle tre aktivt både 

i kickboxing og styrkeløft, 

og både jeg og samboeren 

Ronny og svigerfar Per Åge 

fungerer som trenere i 

begge idrettene, noe som 

jeg tror gjør at jentene 

føler seg litt tryggere på at 

vi forstår at noen ganger må 

man prioritere den ene 

idretten over den andre, når 

det nærmer seg 

konkurranser.  

 

Både Gro og May har en 

enorm trenings glede, noe 

som jeg selv tror blir 

påvirket mye av 

tilbakemeldinger og 

oppmuntring, i tillegg til till 

disiplin og mye moro. 

De har faste dager som de 

trener på, men de har 

mulighet til å flytte og 

stokke om på dager og tider 

litt i forhold til andre 

planer, men de trener ALDRI 

alene, det er ALLTID noen 

der og passer på og 

rettleder dem, og kan få 

dem til å yte det lille 

ekstra. 

 

En ting som jeg har lært 

etter å ha trent litt med 

jenter er at de er utrolig 

dårlige til å takle motgang 

og dårlige tilbakemeldinger, 

så når man skal trene 

jenter, må man passe på å 

gi mye ros når de gjør noe 

riktig, og pakke det litt 

penere inn hvis noe er 

negativt. 

Alltid 3 positive ting for hver 

negative ting. 

Og jeg tror jentene setter 

pris på at det alltid er noen 

der som kan hjelpe til, eller 

ei venninne å snakke med 

om man har en dårlig dag. 

Hvis man har en dårlig dag, 

og det ikke går som planlagt 

på stevnet eller treninga, er 

det ikke verdens undergang, 

man får bare prøve å gjøre 

det bedre neste gang, og 

hvis man gjør så godt man 

kan, så er det bra nok! 

Men noe som jeg tror er 

viktig, i alle fall for May og 

Gro her, er at de blir 

behandlet akkurat som 

gutta, vi forventer at de 

yter det beste de har, 

uansett om der er gutter 

eller jenter og uansett 

alder, her er det ikke noe 

spesialbehandling for noen,  

vi vet hva de er gode for, og 

går ut i fra det. 

Men det er klart at for 

jenter har miljøet på 

trening mye mer å si, jenter 

er mer avhengige av å ha 

med ei venninne, eller å få 

ei venninne innenfor samme 

idrett ganske fort, De må ha 

noen som de kan gjøre 

annet med, snakke med og 

tulle med,  

ikke bare noen som står og 

forteller hvilke øvelser og 

hvor tungt de skal kjøre, og 

gi dem et program og la 

dem trene alene. 

Helen(t.v.) og klubbvenniner, her fra årets jentesamling 
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I den alderen som jentene 

her er i er det etterhvert 

også andre ting enn bare 

trening som blir prioritert, 

og da må man prøve å 

forklare jentene at de må 

satse litt om de skal kunne 

være med på stevner og 

konkurrere, men at de også 

må få friheten til annet, 

eller så mister man dem 

fort. Siden Gro og May som 

var såpass unge når de 

begynte for et par år siden 

blir 16 og 15 år nå, er det 

viktig at man holder 

foreldrene litt oppdatert, ta 

dem gjerne med på noen 

treninger innimellom og vis 

dem fremgangen og hvordan 

de trener, og det er viktig at 

de føler at de vet litt av hva 

som foregår på treningene, 

og er litt med på hva barna 

driver med. 

Utstyr er også noe som man 

bør forklare litt om, hvorfor 

vi bruker det, og ikke minst 

at det er skade-

forebyggende, siden man 

etter hvert skal løfte en del 

kilo, når jentene er såpass 

unge som May og Gro, er det 

også en fordel å fortelle at 

man begynner pent med 

lette vekter, og at man 

bygger opp kroppen sakte 

men sikkert, for å kunne 

tåle mer og mer belastning. 

 

Når det gjelder å få jenter 

til å tørre å løfte på 

konkurranser, og gå opp på 

en platting i trange drakter, 

og stå der helt alene, er det 

ikke alltid like lett. Jenter 

er egentlig alt for opptatt av 

hva alle andre synes om 

dem (som om noen i det 

hele tatt ser smarte ut når 

de vagger opp på plattingen 

med stramme surringer og 

trang drakt for å løfte 

knebøy). 

 

Min teori er at man bør 

fortelle dem om 

konkurranser som man 

kanskje har vært med på 

selv, og hvordan man selv 

synes opplevelsen er, og 

ikke nødvendigvis begynne å 

mase på dem om at de skal 

konkurrere selv med en 

gang. Vi fortalte dem hva 

stevnet gikk ut på, og 

hvordan det fungerte, og 

hvordan jeg synes det var 

første gangen (det var 

kjempeskummelt første 

løftet i knebøy, men når det 

var unnagjort, fikk du en 

utrolig følelse av at du har 

oppnådd noe, selv om det 

kanskje var et elendig 

resultat på et seriestevne 

eller klubb-stevne). 

 

En kan også begynne med 

litt dømming på treningene 

tidlig, da virker det ikke så 

skummelt med dommere 

hvis man skal være med på 

stevne, vi begynte også å 

trene med drakter, for da 

venner de seg til å ha dem 

på, og etter hvert tenker 

man ikke over det lenger. 

Tror også det kanskje kan 

lønne seg å begynne med et 

benkpress stevne uten 

skjorte, da føler man seg 

ikke så sydd inn i et 

pølseskinn som man gjør i 

knebøy drakta. 

Ta dem med på et 

seriestevne eller klubb-

stevne som det er lite 

tilskuere på (gjerne hvor 

noen de kjenner skal løfte) 

og la dem se hvordan det er, 

hvis det ikke frister der og 

da, ikke mas på dem, la 

dem bare trene en periode, 

og så er det mulig de vil 

forandre mening etter en 

stund. 

Når det gjelder hva de 

enkelte klubbene kan tenke 

på når det gjelder jentene 

som begynner hos dem, er 

det veldig viktig at de har 

noen å trene med og noen 

som kan følge dem litt opp 

fra trening til trening, de 

må ha noen som kan støtte 

dem litt, gjerne prøve å 

avtale slik at jentene i 

klubben har noen faste 

dager de trener sammen på. 

 

At styrkeløftforbundet har 

startet med jenteprosjektet 

synes jeg er et bra tiltak, 

men tror kanskje det blitt 

snakket litt for mye om 

selve prosjektet, i stedet for 

å prøve å hjelpe de nye 

jentene.  

Vi var som nevnt tidligere 

med på en jentesamling i 

Oslo i vår, noe som vi synes 

var en grei måte å treffe de 

andre jentene i 

styrkeløftnorge på, men 

man kunne kanskje prøvd å 

dratt i gang noen mindre 

jentesamlinger i de 

forskjellige kretsene, og 

hjulpet hverandre med 

trening og hatt noen av de 

som har litt ekspertise på 

trening der og som kunne 

kommet med noen hjelp og 

tips til jentene.  

Og da mener jeg ikke at 

bare de jentene som er med 

og konkurrerer skulle være 

med, men alle jentene som 

trener i kretsen, og kunne 

tenke seg å fortsette å trene 

eller å begynne og 

konkurrere etter hvert. 

Men jeg tror personlig at 

jentene ikke skal bli 

beskyttet for mye mot 

guttene på trenings-

studioene. Hvis de er vant 

til å ha folk rundt seg når de 

trener, blir det kanskje ikke 

så farlig å være med på 

stevner hvor det er folk som 

ser på det du gjør.
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Jentenes meninger: 

 
Hvorfor begynte du med styrkeløft? 

May: Fordi treneren på kickboxinga foreslo det, og det hørtes gøy ut, og det fristet å prøve det. 

Gro: Jeg begynte fordi jeg egentlig skulle trene opp slagstyrken til kickboxinga, så falt vekttrening og 

styrkeløft i smak, så jeg begynte å konsentrere meg om styrkeløftøvelsene. 

 

Hva gjorde at du ville konkurrere? 

May: Per Åge merka at jeg var et talent i benk og ville at jeg skulle vurdere å være med å konkurrere, 

det hørtes spennende ut, og jeg fikk lyst til å prøve det. 

Gro: Jeg synes det så morsomt ut da jeg var med å så på et stevne, og da fikk jeg et innblikk i hva det 

gikk ut på og jeg syntes det ville vært moro å vinne en pokal eller to. 

 

Hvordan var det første stevnet, hva var skummelt? 

May: Det var nok noe av det verste jeg har vært med på, jeg var kjempenervøs, men når jeg hadde 

kommet i gang var det ikke så skummelt allikevel. 

Gro: Det var skummelt, jeg grua meg fælt til å begynne, og de første løfta i hver øvelse var skumle, 

men når jeg hadde fått et løft godkjent og skjønte at dette gikk bra, var det bare moro. 

 

Hvordan synes du det er å få oppfølging på hver treningsøkt? 

May: Det er bra at noen kan rette på teknikken hele tiden underveis i treninga, og at man kan justere 

hva man skal trene litt etter hvordan dagsformen er. 

Gro: Jeg føler at jeg lærer mer, fordi da kan de rette på teknikken hvis det er noen små feil, og man 

har alltid noen som kan passe på hvis man skal løfte litt tyngre, samt du har selskap og noen som 

pusher på litt. 

 

Synes du det er en fordel at det er flere jenter som trener sammen? 

Gro: Det synes jeg er en kjempefordel. Man føler seg mer vel, og siden kroppen til jenter utvikler seg 

noenlunde likt styrkemessig i utviklinga, har man mye mer til felles med jenter. 

May: Da har man mer felles å snakke om, og har noen som du kan sammenligne deg mer med 

styrkemessig i fremgangen enn hvis man trener med bare gutter. 

 

Hvorfor har du fortsatt med styrkeløft? 

Gro: Fordi jeg liker sporten og følelsen av å være sterk, og fordi jeg har ålreite trener og 

treningskamerater som støtter meg, så da blir det moro 

May: Det er bra miljø, og det er moro at du merker at du blir sterker, og da blir man motivert til å 

fortsette, og fordi trenere støtter, og pusher meg. 

 

Hva er gøy med styrkeløft? 

May: Jeg merker at jeg blir sterkere og har fremgang! 

Gro: Du ser forandring på kroppen da du har hold på en stund, og merker at du blir sterkere! 

 

Har dere noen ideer om hvordan klubbene skal få med flere jenter som trener hos dem til å bli med å 

konkurrere? 

Få dem til å bli med og se på en gang først, så de vet hva de går til, og kanskje de synes det ser 

morsomt ut, så kan det hende de har lyst til å prøve.
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Utnyttelse og omgåelse av reglene i benkpress 
I den senere tid har det vært mange diskusjoner rundt regelverket i benkpress. Reglene og smutthull 

i reglene blir utnyttet maksimalt av løfterne, noe som gjør oppgaven for dommerne uhyre vanskelig. 

 

For en tid tilbake begynte alle de finske løfterne, inkludert dameløfterne, å stille opp på 

mesterskap med langt skjegg. Dette synes juryen, dommerne, publikum og de andre deltakerne var 

underlig, men regelverket sa ingenting om lengden på skjegg, så de fikk lov til å løfte. Alle løfterne 

hadde så langt skjegg at de måtte senke stanga ned til skjegget. Finnene ble spurt om hvorfor alle 

hadde langt skjegg, og alle svarte konsekvent �Yksi kaksi perkele joikakaka�. Dette første til at de 

fikk advarsel for språkbruk, selv om hoveddommer ikke forstod hva de sa. Finnene satte nye 

rekorder i fleng, og det ble spekulert i om de brukte ulovlige midler som førte til økt styrke og 

kraftig skjeggvekst. Alle finnene ble dopingtestet, men ingen av prøvene var positive, bortsett fra at 

enkelte av urinprøvene inneholdt 60% alkohol. 

 

 
Finsk benkpresser 

 

Etter noen måneder spredte skjeggveksten seg til andre nasjoner, og den ene etter den andre av 

løfterne dukket opp med langt skjegg og knuste sine tidligere bestenoteringer. Det skulle gå flere 

måneder før en sidedommer tilfeldigvis forstod hva som foregikk. Dommeren satte seg ved en 

feiltakelse helt på siden av benken, og oppdaget da til sin forskrekkelse at alle løfterne med langt 

skjegg hadde gjemt en 20 cm høy kloss under skjegget, slik at de i praksis kjørte benkpress på kloss 

med benkskjorte.  

 



Diddls Hjørne 
 

Tekst: Jan Baggerud Larsen 

 
StyrkeIdrett nr 4 2006 34 

 
 

 

Her trener en finsk løfter benkpress på kloss (engelsk: board press). Siden dette bare er trening så 

hadde hun ikke behov for å ha på skjegget for å dekke klossen. Finnen som fikk ideen om å gjemme 

klossen under skjegget hadde sett board press omtalt på internett, men leste feil og trodde det stod 

�beard press�: 

 

 
Beard board press 

 

 

Etter at skandalen var et faktum forstod man hvorfor Julenissen og Saddam Hussein nylig hadde 

fattet interesse for styrkeløft: 

 

 
Disse mennene ville lure IPF 

 

 

Etter at det ble kjent at Saddam Hussein hadde konkurrert i IPF sendte Brian Siders inn en protest 

til IPF, da han mente det ikke kunne være riktig at Saddam Hussein fikk konkurrere i IPF, mens han 

selv ble utestengt bare fordi han kjente Ed Coan. Svaret fra IPF var at de kunne utestenge ham 

uansett, siden å løfte med t-skjorta over ørene helt klart regnes som å løfte med hatt:  

 

 
Brian Siders med t-skjortehatt 
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Henrik Ibsen var forut for sin tid, men rakk dessverre ikke å gro nok skjegg til å bli god i benkpress. 

Det sies at han for å kompensere for manglende lengde på skjegget forsøkte å senke stanga til en 

kloss på halsen, noe som kan ha bidratt til hans død i 1906: 

 

 
Ibsen trente benk lenge før IPF var påtenkt 

 

 

I følge rykter så hevdet Charles Darwin at militærpress etter hvert ville evolvere til benkpress. 

Darwin levde ikke lenge nok til å se hva som skjedde, men man kan tydelig se at han forberedte seg 

på å løfte tungt: 

 

 
Darwin med benkpress-skjegg 

 

 

Det Darwin ikke visste var at Leonardo da Vinci hadde oppfunnet benkpressbenken allerede på 1500 

tallet: 

 

 
Leonardo var til og med forut for sitt skjegg 
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Det sies at Leonardo viste frem benken til Mona Lisa rett før han malte henne og at dette var 

årsaken til det underfundige smilet: 

 

 
Mona Lisa likte tanken på benkpress 

 

 

Etter skjeggskandalen måtte reglene selvsagt revideres. Det ble fastsatt lovlige mål for skjegg, noe 

som førte til at Johnny Wahlqvist seriøst vurderte å legge opp. Ikke nok med at han ikke fikk lov til 

å løfte med hatt, men nå var heller ikke skjegget lov: 

  

 
Johnny måtte klippe skjegget 

 

 

De nye reglene for skjeggvekst ble vedtatt enstemmig av presidenten i IPF og ble som følger: 

 

�Verdensrekorder som settes i benkpress vil kun være gyldig hvis løfteren har et skjeggmål som 

ikke er i strid med den generelle beskrivelsen av regler for skjegg, som nevnt under. Ref det 

ovenstående så er den generelle beskrivelsen som følger:  

For menn gjelder det at den maksimale skjegglengden ikke overskrider avstanden på minimum 35 

cm mellom den nedre delen av løfterens hake og beltespennens øvre kant. I forhold til denne 

regelen regnes den nedre del av haken på løftere i +125 kg klassen til å være det høyeste punkt av 

avstanden fra brystbenet til slutten av skjegget, og lengden på brystbeinet minus skjeggets lengde 

multiplisert med løfterens koeffisient i følge Wilks formel. For damer gjelder regelen som det 

ovenstående, men for damer i +90 kg klassen regnes den nedre del av haken som absolutt, 

uavhengig av eventuell bruk av hygieneartikler.  

 

De ovenstående reglene gjelder nasjonale og internasjonale konkurranser i regi av IPF, inkludert og 

ikke ekskludert verdensmesterskap og interkontinentale konkurranser�. 

 

 



Diddls Hjørne 
 

Tekst: Jan Baggerud Larsen 

 
StyrkeIdrett nr 4 2006 37 

 
 

 

Man kan mene hva man vil om regelendringen, men det er liten tvil om at skjeggeløfting gav mange 

løftere en ny giv:  

 

 
Skjeggeløfting var moro 

 

Denne mannen var uenig i regelendringen, og stilte derfor med egen stand på benk-VM: 

 

 
Make peace, not bench shirts 

 

 

Men dette ville ikke Norbert Wallauch ha noe av: 

 

 
Norbert og de Syv Samuraier ryddet standen 

 

 

� og derfor vil vi aldri mer se Johnny Wahlqvist med langt skjegg: 

 


