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Det blir vanskelig å følge
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som kan være av
interesse for
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send en e-post til
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godt nyttår.

StyrkeIdrett er offisielt
organ for Norges
Styrkeløftforbund.
Bladets hjemmeside
finnes på
www.styrkeidrett.no.
Redaktør er
Oddbjørn Steen.

StyrkeIdrett

Idrettsfaglig rådgiver
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

Forsidebilde
Lagbilde fra VM i
Stavanger.

ba@carnegie.no
Varamedlem
Pål Nilsen

pae-nil@online.no

StyrkeIdrett nr 5 2006

2

Ungdom,Junior og Veteran-NM 2006
Tekst: Jørgen Haug
Klubbene
Ålesund,
Fræna
og
Sjøholt
hadde gått sammen om
Ungdom, Junior og
Veteran-NM, og fått
leid Molde Kulturhus til
stevnearena. En passe
stor, intim sal, godt
tilpasset størrelsen på
arrangementet.
Det beste igjen
«Det beste igjen» sier
Hildborg
Hugdal
når
oppvarmingen i markløft
starter. Det finnes knapt
nok noen som har slitt så
mye med den øvelsen som
hun. For toppidrettsutøvere
så har innstillingen alt å si.
Hennes innstilling er en av
grunnene til at Hildeborg
har hatt en fantastisk
sesong
med
flere
verdensrekorder og to VM
titler.
Så det var en sliten
Hildeborg som stilte til start
på Jr NM i Molde, 2 uker
etter senior VM.
Hun måtte ha 3 forsøk på
240 i knebøy før det ble
godkjent.
I benk ble hun stående med
165 kg, 170 ble for tungt.
Litt av en kontrast til 2 uker
før, da hun løftet 28 kg

Kristine Hanssen med gullmedaljen.
Foto: Jørgen Haug
mer, dvs 193 kg og
overakt en kjempesvær
verdensrekord. Et fantastisk
pokal for sin verdensrekord
treff med formtoppen i
i benk.
benk til VM.
Det var den største pokalen
I markløft på VM trøblet
jeg har sett en styrkeløfter
hun litt med teknikken i 2
få.
løftet på 210 kg, og måtte
De andre jentene skal være
ta det om igjen for å bli
glad de ikke fikk slike
verdensmester. I denne
pokaler, for de hadde aldri
øvelsen ble ikke alt blåst ut
greid å bære den hjem.
på VM, og det var krefter
igjen til en ny pers på 215
Kristine Hanssen
kg. Flott prestasjon å stille
opp så tett etter VM.
Startet med Hildeborgs ord
Under premieutdelingen så
«det beste igjen». Det
la arrangørens Egil Johnsen
gjelder i høy grad Kristine
seg paddeflat på kne foran
Hanssen som har trent
seierspallen før medaljen
styrkeløft i ca et år. Med en
ble overlevert Hildeborg.
kroppsvekt på 57,5 kg stilte
På banketten vanket det
hun i 60 kg klassen,
enda mer utmerkelser til
ungdom.
Hildeborg. Her midt i
I knebøy ble det 3 flotte
benkpressens rike så hadde
løft som ble avsluttet med
det ikke gått noen forbi hva
135 kg. I benk ble det mer
hun utrettet 14 dager
kronglete
med
bare
tidligere. Derfor ble hun
åpningsløftet på 85 kg

Hildeborg setter ny pers med 215 kg
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godkjent.
I markløft ble det norsk
rekord på 150 kg i 3. løftet,
og enda en rekord på 152,5
kg i 4. forsøk.
370 kg sammenlagt og 426
poeng, og suverent beste
ungdomsløfter. Hvem andre
har greid 426 poeng i sin
første sesong?
Vi kommer til å høre mer
fra dette supertalentet.
Hun har alt vist fantastisk
mye, men det «beste er
igjen».
Foto: Kristine Hanssen
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Ungdom,Junior og Veteran-NM 2006
Tekst: Jørgen Haug
Takk til Sande
Hadde det ikke vært for
Sande KK så hadde det ikke
vært så mye mer å skrive
om på kvinnesiden. Av åtte
deltaker kom 5 stk fra
Vestfold klubben.
I Jr Klassen 75 kg så tok
Helen Madsen sin 4 norske
tittel i styrkeløft.
I 67,5 kg klassen ungdom så
sto
tvekampen
mellom
klubbvenninene
Celina
Tunstrøm
og
May
Guldbrantsen. Celina gjorde
et fantastisk stevne med 3
nye norske rekorder og
klasseseier. I benkpress ble
det ny rekord med 82,5 kg,
i markløft rekord med 117,5
kg og sammenlagt ble den
nye norske rekorden på 305
kg.
I klasse 75 kg ungdom så ble
det også flere rekorder på
Marthe Aas fra Fræna AK.
I markløft flyttet hun sin
egen norske rekord først til
115 kg og så til 120 kg. Hun
førsøkte øgså 122,5kg i 4
forsøk men det ble ikke
godkjent.
270 kg sammenlagt var også
norsk rekord.
Den alltid like blide Lise
Engenes fra Sande var
eneste
kvinneløfter
i
veteranklassene. Hun fikk
serien 125 – 82,5 – 142,5 =
350 kg.

Ungdom Herrer
Her stilte det hele 22
deltakere til start, og det
var den alderkategori som
hadde flest deltakere. Det
lover godt for framtidas jr
mesterskap.
Den letteste klassen denne
gang var 67,5 kg. Her ble
det en kamp mellom Morten
Helliesen fra Ganddal og
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Jonas Aas fra Fræna AK.
Morten dro ifra både i
knebøy og benk, og til slutt
så ble det et drabelig
markløftoppgjør.
Morten
var først ute i rekordraset. I
2 forsøk ble det rekord med
196 kg og i 3. forsøk 200 kg.
Så kom Jonas og snappet
rekorden med et 4. forsøk
200,5 kg. Men Morten lot
ikke konkurrenten dø i
synden. Han forlangte 205
kg i et rekordforsøk og
moste
den
nysatte
rekorden. Sammenlagt fikk
Morten 492,5 kg og havnet
30 kg foran Jonas.
John Frydenlund fra Ulefoss
fikk bronse med 440 kg.
En annen interessant klasse
var 82,5 kg. Her hadde Asef
Mostafaei annonsert at han
skulle løfte for uten utstyr,
for å spare seg litt til et
vektløfterstevne neste helg.
Men Asef sparte seg litt for
mye, men han skjønte
alvoret
da
markløften
startet. Da fant han fram
markløftdrakta.
Men
Michael Elle fra Sandnes var
i storform og satte norsk
rekord i markløft med 242,5
kg. Asef måtte ha opp
samme vekt for å vinne,
men det ble litt for tungt
denne gangen.
I klasse 110 kg hadde
Øyvind Haugrav fra Ottestad
Kast & Styrkeløft annonsert
store
vekter,
og
verdensrekorden i benk på
225 kg var målet. Men etter
en åpning på 200 kg, så ble
det 2 bom på 220 kg, og
verdensrekordforsøket må
utestå til en annen gang.
Det ble 720 kg sammenlagt
på Øyvind.
I klasse 125 så ble Sindre
Thomsen et interessant
bekjentskap. Han har trent
styrkeløft et års tid, og var

med på sitt første stevne i
juni.
267,5 – 195 – 270 = 732,5
ble godkjent denne gang.
267,5 kg i knebøy var norsk
ungdomsrekord.
Dessuten
ble han beste løfter på
poeng.
I klasse +125 så kom det en
skikkelig trønder på 132,7
kg. 18 år gamle Jon Arne
Herjuaune fra KK-67. Han
har heller ikke drevet med
styrkeløft lenge.
Det ble 3 norske rekorder i
knebøy med 230 kg i 2.
forsøk så 250 kg, deretter
et 4. forsøk på 260 kg.
Sammenlagt ble det 670 kg
som også er norsk rekord.
I samme klasse dukket det
opp
et
stort
benkpresstalent, Alexander
Steinsland fra Bergen SK.
Det ble 3 norske rekorder i
benkpress. Nemlig 205 – 215
– 222,5 kg. Men med 75 kg i
knebøy og markløft så ble
det
ikke
noe
stort
sammenlagtresultat.

Jr. Herrer
I klasse 75 kg så stod Simen
Imingen for stevnets beste
stunt. Han fikk god hjelp av
skivepåsetterne. På 252,5
kg så fikk Simen en stygg
bøy
i
ryggen.
Skivepåsetteren bak tok han
rundt livet men da de 2
andre ikke greide å holde
vekta så måtte han bak,
slippe Simen. Han ramlet da
framover og ble stående på
kne. Det så stygt ut men
Simen kom seg på beina
igjen og var uskadd.
Simen hadde ikke den store
dagen verken i knebøy eller
benkpress. Men i mark ble
det pers på 242,5 kg.
Sammenlagt
ble
det
tangering av pers med 635
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Ungdom,Junior og Veteran-NM 2006
Tekst: Jørgen Haug
kg, ganske bra på en dårlig
dag. Det ble gull i klassen
og han greide også Jr EM
kravet.
Sølvet i klassen gikk til
Alexander Høivik med 585
kg og bronse til Eddy
Authen med 550 kg.
I klasse 82,5 kg så gikk
gullet til Martin bakke fra
Røros med 612,5 kg.
I klasse 90 kg så var
debutanten
Tony
A.
Pettersen fra Brumunddal
rangert som nr 4 og hadde
ingen
forhåpninger
om
medalje.
Men i knebøy så fikk Martin
Nygård og Kenneth Nesvik
bare
røde
lamper.
I
benkpress gikk det likens
med storfavoritten Steffen
Hope.
Dermed ble en forundret
Tony stående alene på
seierspallen.
Klasse 100 kg var en av de
store klassene i jr. Jørgen
Hansen og Jøren S. Eikeland
var favoritter, med Morten
Hope
som
en
farlig
utfordrer.
Men for Morten sin del ble
faren
fort
avblåst.
3
underkjente knebøy og rett
ut av konkurransen.
Men de andre 2 gjorde sine
saker bra. Jørgen bøyde lett
290. Jøren fikk underkjent
272,5 på dybde i 2 forsøk.
Han tok 275 i siste og det
var meget lett. Her var det
minst 10 kg til.
I benk fikk Jøren 175 og ny
pers.
Jørgen
trøblet
skikkelig med ei for stram
benkskjorte
på
oppvarmingen. I siste liten
måtte en gammel og større
reserveskjorte fram. Det
ble litt for dårlig tid til å
sette skjorta på, slik at det
ble bom på 1. forsøk på 175
kg. Men løftet gikk i det
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Jørgen Hansen setter ny pers i markløft.
andre. I siste forsøk ble det
180 kg.
I markløft ble det ny pers
med 270 kg og 640 kg
sammenlagt. Dermed var
han kvalifisert til Jr-EM.
Bakfra angrep nå Jøren.
Han måtte ha 290 for å
vinne. Han fikk denne vekta
opp til knærne, men der
stoppet det. Og gullet gikk
til Jørgen Hansen.
I klasse 125 var Håkon
Farstad i bra form. Han fikk
310 kg i knebøy i 2 forsøk.
Da han skulle løfte ut 315
kg i siste forsøket så skled
vektene ut på den ene
siden. Håkon måtte sette
stanga
tilbake,
skivene
skjøvet på plass og låsen
strammet skikkelig. Han
gikk så rett på et nytt
avløft, men dette hadde
kostet såpass mye krefter at
han ikke greide løftet.
Men i benk ble det ny pers
med 200 kg. Med 305 kg i
mark så ble det 815 kg
sammenlagt. Gull i klassen,
kvalifisert til Jr. EM og
bestemann på poeng.

I
yngre
veteran
gikk
bestemannspremien til Rolf
Olsen fra Halden SI i klasse
90 kg løftet han 262,5 – 190
– 262,5 = 715 kg. Dette ga
465 poeng. På sølvplass i
denne klassen kom Per
Vilsnes fra Holmestrand.
Med 705 kg sammenlagt
kom han på 3 plass
poengmessig.
Den som ble nr 2 på poeng
var kraftkaren Sven G.
Haugen fra Nes SI. 810 kg
sammenlagt ga 462 poeng.
Ellers
gjorde
de
2
benkpresskjempene
fra
Fræna seg bemerket i
denne veteranklassen.
Kjell Furusund åpnet frisk
med verdensrekord forsøk
på 277,5 kg. I 125 kg
klassen. Men vekta var for
tung denne gang og det ble
bare røde lamper.
Det gikk ikke så mye bedre
for Trond Fjøren i klasse
+125 kg. Han måtte ha 2
forsøk på åpningsvekta på
265 kg, og gikk på
europarekord på 270,5 kg i
siste forsøk. Men det ble for
tungt.

Yngre veteraner
Det
stilte
hele
25
veteranløftere
til
start
fordelt
på
3
alderkategorier.
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Ungdom,Junior og Veteran-NM 2006
Tekst: Jørgen Haug
Eldre veteraner
Blant eldre veteraner så
dominerte
Tormod
Andersen fra Fredrikstad..
Med serien 240 – 120 – 240 =
600 kg så ble det seier i
klasse 75 kg og med 430
poeng så ble det også en
suveren poengseier.
Dette var Tormod sitt 35
norske mesterskap, fordelt
på idrettene styrkeløft,
vektløfting
og
kroppsbygging. En skikkelig
veteran. Ikke nok med det,
han har alt sørget for
etterveksten. På benk NM i
Moss i år så ble hans 15
årige sønn norsk mester.
Rolf Stenberg fra Sande i
klasse 110 kg løftet 240 –
167,5 – 252,5 = 660 kg. Det
holdt til suveren klasseseier
og nr 2 poengmessig.
I klasse 125 ble det en
skikkelig tvekamp mellom
Vidar Ringvold og Truls
Nygård. I spesialøvelsen
benkpress
satset
Vidar
hardt. Han åpnet på 225 kg
og forlangte deretter ny
verdensrekord med 237,5
kg.
Kanadieren Colin Bonneau
hadde tidligere tatt Vidars
verdensrekord på 235 kg.
Kanadierens rekord lød på
235,5 kg. Vidar hadde to
forsøk på vekta, men begge
ble for tunge. Etter knebøy
ledet Vidar med 2,5 kg på
Truld Nygård, og etter
benken var ledelsen økt til
17,5 kg.
I markløft ble Vidar Stående
med 220 kg, og for å vinne
måtte Truls ta 237,5 kg.
Han hadde 2 gode forsøk på
vekta, men det ble for
tungt denne gangen.
Vidar fikk da klasseseieren
og ble nr 2 på poeng.
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Tormod Andersen vinner nok et NM.

Superveteraner
Det stilte 3 løftere til start i
denne
alderskategorien.
Den dominerende løfteren
her var som vanlig Truls
Kristensen fra Askim. Med
serien 250 – 137,5 230
=617,5 kg i klasse 110 kg, så
ble det 364 poeng og klar
seier i superveteran.
Så til slutt så sier vi til
veteranene, «det beste
igjen», og velkommen til
nye veteranmesterskap i
årene som kommer.

Det ble to flotte løftedager
i Molde, som ble avsluttet
med en stilig bankett på
lørdag kveld.
Arrangørene fra Ålesund,
Fræna og Sjøholt kan si seg
meget godt fornøyd med
arrangementet.
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Rekorder av unge lovende
Tekst: Jørgen Haug

2 nye norske rekorder
På julestevne i Ganddal 9.
desember så gjorde Sindre
Thomsen
på
nytt
et
fantastisk
stevne
med
serien 290 – 185 – 285 = 760
kg. Enda hadde han flere kg
inne som ikke ble godkjent.
Knebøy og sammenlagt er
norske rekorder i klasse 110
kg. Michael Elle økte også
sin markløftrekord til 245
kg.
Sindre Thomsen, ny norgesrekord.

Foto: Oddbjørn Vagle

Verdensrekord
På julestevne i Oslo 16. des
så
satset
Alexander
Steinsland stort i benkpress.
Første forsøk på 212,5 ble
underkjent. Men 2 forsøket
på 221 og 3 forsøket på 225
ble begge godkjent som nye
verdensrekorder.
Han
hadde også et 4. forsøk på
227,5 men det ble for
tungt. For å få rekorden
godkjent i styrkeløft så
løftet Alexander 75 kg både
i mark og knebøy.
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Ny verdensrekord av Alexander Steinsland.
Foto: Per Stuve Rommetveit
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Julestevnet til Hommersåk Atletklubb
Tekst: Sveinung Egeland Foto: hommersak-atletklubb.no
Hommersåk Atletklubb
avholdt julestevnet sitt
2.
desember.
Her
følger en kort rapport
fra Sveinung Egelenad.
Dette
var
det
beste
klubbstevnet
vi
har
arrangert noen gang. Mye
god løfting med mange
rekorder. Vi hadde også
med fire ungdommer som
ikke har lisens enda, det
kommer på nyåret.
Det var også med to
rekrutter, den ene løftet 30
repp og Vegar Fatland
løftet 60 repp. Det var også
ca 50 - 60 tilskuere som
koste seg med grøt, pølser,
kaker og kaffe som damene
laget på kjøkken.
Vi hadde også besøk, både
fra Ganddal og Sandnes AK.
De var mektig imponert
over
opplegget
og
stemningen, og stilte opp
på sparket som hjelpere,
både som skivepåsettere og
surret knebind.
Vi
hadde
også
Jøren
Skadsem fra Ganddal og Tor
Olav Berntsen fra Sandnes

Vår ferskeste veteran viser hvordan det skal gjøres.
med som dommere, det
gjorde at vi kunne bruke
Kurt
Stangenes
som
speaker, noe som han klarte
utmerket.
Tom Einar Aasland styrte
musikk og dataanlegget, kg,
poengsum og plassering kom
fortløpende
opp
på
storskjerm.
Før premieringen så hadde
vi selvsagt utlodning av
mange fine premier som vi
hadde fått av de lokale
bedriftene på Hommersåk.

Andreas
vant
selvsagt
stevnet lett, og ble også
kåret til årets atlet 2006.
Kriterier for årets atlet:
Sportslig
prestasjon,
personlig
fremtreden,
respekt for andre, bry seg
om/hjelpe andre og bidra
til klubbens sosiale miljø.
Kurt
Stangenes
fikk
innsatspokalen 2006 for den
gode jobben han har gjort
for klubben, både før og
under VM.
Neste helg skall Ganddal ha
klubbstevnet, og da er det
6-7 stykker fra HAK som
skal ned og se på. Håper vi
kan bidra med noe hjelp til
dem også når vi er der.
Det ser ut som miljøet i
klubbene og regionen vår
begynner å bli veldig bra
nå, mange nye ungdommer i
alle klubbene.

Våre mer rutinerte løftere har også fått sine velfortjente medaljer
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NSFs samarbeidspartnere
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 VMkomitéen.
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Intervju: Geir Bedin
Tekst: Oddbjørn Steen
Alle som har kjennskap
til styrkeløftmiljøet i
Norge vet hvem Geir
Bedin er. Han har vært
engasjert både som
løfter, dommer og
trener i sporten i lang
tid.
En
forferdelig
ulykke tidligere i år
gjorde at det ble store
forandringer
i
hverdagen, og satte
dessverre et punktum
for
hans
egen
løftekarriere.
Når startet du først med
styrkeløft, og hva var det
som fikk deg til å begynne
med denne sporten?
De første gangene jeg
prøvde å løfte, da bare
benkpress, var i kjelleren
på Skogn Folkehøgskole
sammen med kamerater.
Regelmessig trening, dvs tre
dager pr. uke startet jeg
med høsten 1983. Det var i
Skognhallen på Skogn.
Veide da 47 kilo! Trener og
formann var den gang
Hallgeir Berget. Det var
han
som
satte
opp
treningsprogrammer til alle
sammen, og uten han så
hadde min karriere blitt
kort.
Det som var

Geir og samboer Grete Nessø med sine gullmedaljer etter
jr-nm i 1989.
Foto: Trønder-Avisa
drivkraften, var vel at det
var gøy og at jeg merket at
jeg fikk utvikling ganske
kjapt. Jeg var langt fra
sterk!! Mitt første stevne
var et klubbstevne våren 84. Veide ca 50 kilo og
løftet 95 kg i knebøy og
67,5 kg i benkpress.
Hvis du ser tilbake på din
egen
styrkeløft-karriere,
hva er det du husker best?
Noe av det som sitter best
på netthinna hos meg,som
ikke direkte har med min
karriere å gjøre, er WE-cup
i Sauda. Vi styrkeløftere er
langt fra bortskjemt når det
gjelder
publikum.
Når
speaker
midt
under
oppvarmingen ba publikum
om å sette seg tettere
sammen forbi
det
er

En fornøyd Geir etter å ha satt norgesrekord i knebøy åpen
klasse med 293 kg, som fremdeles er gjeldende rekord.
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fortsatt var lang kø utenfor
hallen, det rørte en gammel
styrkeløfter!
Når
det
gjelder
mine
egne
prestasjoner så står vel
norgesrekord i knebøy i
åpen klasse 75kg som et av
de største høydepunktene.
Gull i senior-NM 1997 og
WEC-rekord i knebøy er vel
de artigste øyeblikkene på
selve plattingen.
Kan du fortelle hva som
skjedde den dagen ulykken
inntraff?
5 mai i år var jeg og en
kamerat ute på en prøvetur
med motorsykkel etter en
reparasjon på den ene som
var min. I ei 80-sone skjer
ulykka! Jeg kolliderer med
en elg(som brekker ryggen i
sammenstøtet) som jeg ikke
ser
tidsnok.
Jeg
blir
liggende 50 meter unna
stedet der sammenstøtet
skjedde. Våkner opp på
St.Olavs
neste
dag,
mørbanket og med ei arm
som ikke lystrer. Dette viser
seg å være en plexus
brachialis skade. Det er
avrevne
nerver
på
nakkevirvlene som går ut til
armen(c5
til
c8
for
interesserte).
Jeg
ble
forespeilet at en operasjon
kunne få nervene reparert,
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Intervju: Geir Bedin
Tekst: Oddbjørn Steen
men de var dessverre
avrevet ved nerveroten og
da er det lite de kan gjøre.
Er nå permanent lam i
høyre arm, skulder, bryst
og deler av ryggen. Men er
uhyggelig glad for at det
var jeg og ikke dyret som
overlevde. Bruker å forklare
det med at jeg har fått
betalt
for
timene
i
treningslokalet.
Hvordan
har
skaden
påvirket hverdagen?
Her kunne jeg skrevet mye!
Vil aller først si at hvis jeg
ikke hadde hatt en familie
som tar vare på meg, så
hadde dette blitt enda
tyngre en det er! For tøft
har det vært for hele
familien, og kommer til bli
videre også! Men å bli
handicappet har i hvert fall
gjort noe med meg når det
gjelder innstilling. Ting som
en ser på som selvsagt,
eller ikke tenker på i der
hele
tatt,
blir
nå
utfordringer. Det gjelder
praktiske ting som, vaske
seg, kle på seg, lage og
spise mat, kjøre bil og mc,
jobbe, handle osv. Men det
aller aller meste er mulig
hvis innstillingen er der.
Jobber i fullstilling igjen i
nesten samme jobb som jeg
hadde før ulykka.
Styrkeløft-øvelser
er
naturlig nok utelukket, men
får du trent på andre
måter?
Jeg var på trening igjen ca
1 mnd etter ulykka. Jeg
trener hos Nils Henning
Øglænd
på
Aktiviteten
Treningssenter på Røros, og
kommentaren jeg fikk fra
ham da jeg kom med
treningsbagen kommer jeg
ikke til å glemme:"Du er
ikke den jeg savner aller
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277,5 kg i markløft fra Nordisk 2005. Foto: Jørgen Haug
mest
akkurat.
Trener
alternative øvelser 3 dager i
uka sammen med min
samboer Grete Nessø.
Gjennom alle de år du har
fulgt med i styrkeløftmiljøet i Norge, har det
forandret/utviklet seg på
noe vis?
Jeg startet med styrkeløft i
en klubb som hadde en helt
klar holdning mot alt som
har med doping å gjøre!
Lite visste jeg da om hvor
utbredt dette uvesenet
sansynligvis var! Dette var
jo på midten av 80-tallet og
flesteparten som ble tatt i
doping på den tiden var
enten styrkeløfter eller
friidrettsutøver! På dette
punktet har idretten vår
endret seg totalt. Vi er ikke
flere enn at hvis noen
prøver seg på "dumme
snarveier", så ryktes dette
temmelig raskt i miljøet!
Du har tatt Trener1-kurs og
hjelper andre løftere både
med trening og på stevner.
Er dette noe du vil bruke
enda mer tid på fremover?
Jeg
har
foreløpig
gjennomført Trener1-kurs
men
kommer
til
å
gjennomføre
hele
trenerstigen til NSF. Føler
at
kombinasjonen
lang
erfaring og trenerutdanning
gir meg en god ballast slik
at de utøverne jeg hjelper i

treningen ikke trenger å
gjøre alle de feilene som
jeg har gjort. Mot NM-07
setter
jeg
opp
mengdetreningen/oppkjørin
gen til de fleste utøverne i
klubben. Det er gøy når
halvparten av de aktive i
klubben faktisk løfter på
årets
norgesmesterskap.
Heia Røros!
Du var til stede som tilskuer
under VM i Stavanger, hva
synes du om arrangementet
og den norske innsatsen?
Jeg er jo såpass gammel at
jeg husker sist det var
senior-VM i Norge. I 1987
satt jeg foran tv-skjermen
og var fryktelig imponert
over det jeg fikk se da!
Spesielt
Lars
Noren
imponerte
en
fersk
trønderspire! Var selv med
som funksjonær når det ble
arrangert jr-VM på Steinkjer
i
1990.
Men
årets
arrangement i Stavanger
Idrettshall kommer jeg aldri
til å glemme, av flere
grunner. Først og fremst for
det
prikkfrie
arrangementet, og ikke
minst de 2 gullmedaljene
ved Hildeborg og Inger.
Heiagjengen fra Sauda var
fantastisk nok en gang! Men
må jo innrømme at det var
ganske spesielt å sitte og se
på at delmedaljene i min
egen vektklasse gikk på
vekter jeg selv har løftet.
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VM i Stavanger: De norske resultatene
Tekst: Oddbjørn Steen
Her følger en gjennomgang av de norske resultatene fra
VM i Stavanger 6.-11. november:

Roy Brandtzæg
-56 kg

230
4.

137,5

217,5
5.

585
4.

Selv så hadde Roy som mål å kunne forbedre resultatet sitt
fra nordisk, så fikk de andre avgjøre hvilken plassering det
til slutt skulle bli. I knebøy gjorde han alt etter
oppskriften og fikk godkjent alle tre. Sisteløftet på 230 kg
viste at han traff veldig bra med vektene og fikk full
uttelling på kilo. I benkpress ble vi alle litt skremt når
åpningsvekten på 132,5 kg kom ned, og ble liggende der.
Med den rutinen Roy har, så skjønte vi at noe måtte være
galt. Selv så forklarte han det med at ene albuen fikk seg
en støkk. Men han ble tydeligvis ikke altfor påvirket av
skaden, og 132,5 i andre forsøk så ufattelig lett ut. I tredje
gikk han på 137,5 og fikk bronsemedalje samt ny
norgesrekord, og det så ikke tyngre ut enn at 140 nok
hadde gått greit.
I markløft var det nok en gang tid for å bite negler etter førsteløftet. 207,5 ville knapt lette fra bakken før
det gikk ned igjen, men det så ut som det kun var balansen som feilet. Bare for å være sikker på at
åpningsløftet ikke skulle bli godkjent stilte han opp i for korte strømper. Sånn er det når man har vært borte
fra sporten i et par år, og IPF har rukket å lage et sett med nye regler. Som i benkpress kom han godt
tilbake, og med nye strømper dro han 207,5 som om det skulle vært 100 kg. I siste markløft valgte de å ikke
tenke på bronsemedalje, og de høynet derfor med 10 kg til 217,5. Løftet gikk pinlig lett for å være et
sisteløft i VM, men de 12,5 ekstra kiloene opp til bronsemedaljen ville muligens blitt litt for mye uansett.
Det ble til slutt fjerdeplass og 585 kg sammenlagt, som også er ny norgesrekord.

Anett H. Langva
-60 kg

130
14.

85
10.

65
15.

280
13.

Anett hadde planer om å stille i -56 kg, men etter å ha prøvd
alle triks i boka for å kvitte seg med det siste kiloet var hun
fremdeles for tung på innveiingen. Hun måtte derfor vente
en dag for så å løfte i klasse -60 kg.
I knebøy traff hun bra og endte opp med ny pers på 130 kg.
Det gikk ikke så aller verst i benkpress heller, hvor det til
slutt ble 85 kg. I markløft viste det seg at hun dessverre
hadde pådratt seg en skade, og dro derfor kun 65 kg.
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VM i Stavanger: De norske resultatene
Tekst: Oddbjørn Steen

Linda Høiland
-60 kg

162,5
10.

80
11.

182,5
9.

425
10.

Linda løftet i samme klasse som Anett, og åpnet veldig
sterkt med 3 godkjente knebøy. Verre gikk det med
benkpress hvor hun ble stående med åpningsløftet. 85
gikk opp to ganger, men teknikken stemte ikke og løftene
ble dessverre ikke godkjent. På forhånd var det et håp om
at Linda skulle hevde seg i toppen i markløft, men til tross
for et veldig godt løft på 182,5 kg så var konkurransen litt
for hard i år, det holdt kun til 11.-plass.

Hege Helseth
-60 kg

167,5
8.

92,5
6.

162,5
7.

422,5
7.

Hege ble senior i år, og viste seg stabil i knebøy med 3
godkjente knebøy og ny pers. Første forsøk i benkpress gikk
rett i stativet, og balansen var heller ikke på plass i andre
forsøk. Alle gode ting er tre og 92,5 gikk lett i siste. Her
hadde hun styrke til mye mer. Grepet skulle vise seg å bli
begrensningen i siste markløft, men hun endte opp med en
god sammenlagt på 422,5 kg og 7.-plass i sammendraget.

Bente Arntsen
-67,5 kg

172,5
7.

127,5

167,5
6.

467,5
4.

Åpningen i knebøy ble underkjent på dybden, men de to neste
løftene gikk det bedre med. Skikkelig kjemping i siste bøy. Hun
hadde ikke dagen i benkpress, og var skuffet over at hun endte
opp med ”kun” 127,5 kg. Bronsemedalje i VM på hjemmebane
er uansett bra. Vi vet hun har mer inne, og forhåpentligvis får
hun vist det i senere konkurranser. 175 i markløft lettet fra
bakken begge gangene, men ble dessverre for tungt i toppen.

StyrkeIdrett nr 5 2006

13

VM i Stavanger: De norske resultatene
Tekst: Oddbjørn Steen

Sigve Valentinsen
-82,5 kg

300
6.

192,5
9.

272,5
10.

765
7.

Veteranen Sigve åpnet lett på 287,5 i knebøy. Han høynet
så til 300, men satte seg litt for godt og måtte ha
omforsøk som etter hvert kom opp og ble godkjent.
Benkpressen gikk bra, men sisteforsøket på 197,5 ble i
tyngste laget. I markløft så kreftene til å være oppbrukt
etter åpningsløftet. Til tross for to gode forsøk på 277,5 så
måtte han gi tapt i toppen av løftet. Markløften var
grunnen til at han senere fikk prisen for ”stevnets mest
tålmodige løfter”. Sigve har i tillegg til sin egen oppkjøring
brukt mye krefter på å forberede VM-arrangementet, og
det ga utslag i alle øvelsene. Uansett en god innsats!

Stian Botnen
-90 kg

260
14.

210
10.

277,5
18.

747,5
15.

Stian kom inn som reserve etter at Alexander Kirketeig
opprinnelig måtte gi seg. Han har ikke løftet på noe
”større” enn Nordisk tidligere, men viste god rutine ved å
få 8 av 9 løft godkjent! Tangering av pers i knebøy og
stabil løfting.

Alexander Kirketeig
-90 kg

280
13.

200
14.

272,5
19.

752,5
13.

Alexander var med på første laguttaket, men meldte så
forfall pga skade. Senere når Lars Markussen også måtte gi
tapt for skader, så ble det bestemt at Alex skulle få sjansen
allikevel. Det var i benkpress at mulighetene for
topplasseringer lå, men en modig høyning fra 200 til 227,5
ble for tungt. Knebøy og markløft forløp bare som ren rutine.
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VM i Stavanger: De norske resultatene
Tekst: Oddbjørn Steen

Ingunn Elise Haakonsen
-75 kg

212,5

125

210

547,5

Det er ikke lenge siden Ingunn gjorde comeback etter 5 års
pause fra styrkeløft, men hun rakk å få med seg VM på
hjemmebane. Ingunn og Inger var godt foran resten av
konkurrentene i sin klasse, og hadde kun hverandre å
konkurrere mot. Hun løftet veldig solid, med kun ett løft
underkjent pga stoppen i benkpress. Det holdt til pers i
knebøy, markløft og sammenlagt og sølv over hele rekka!

Inger Blikra
-75 kg

225

142,5

225

592,5

I forkant av mesterskapet og ut fra påmeldingslistene var
det store forventninger til Inger. Hun taklet presset helt
ypperlig og stakk av med alt som var av gullmedaljer.
Pers i benkpress, markløft og sammenlagt viste at
toppformen satt som den skulle, og endelig etter mange år
i toppen på internasjonalt nivå kunne hun stikke av med
verdensmestertittelen. Ikke nok med det så ble det
verdensrekorder i markløft og sammenlagt for yngre
veteraner.

Anita Sæbø
-82,5 kg

180
4.

-

167,5
4.

-

Det startet bra med tangering av pers i knebøy for Anita, men
i benkpress hadde hun ikke dagen. På første forsøk rakk hun
ikke å finne korrekt posisjon før tiden gikk ut, og i de to
neste løftene stemte heller ikke teknikken. Synd, fordi
styrken var helt klart inne. I markløft fikk hun hentet seg inn
igjen og ble stående med 167,5 kg.
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VM i Stavanger: De norske resultatene
Tekst: Oddbjørn Steen

Heidi Hille Arnesen
-82,5 kg

207,5

120
4.

205

532,5

Showdama Heidi skulle kjempe om medaljer i -82.5. I
knebøy ble det bronse, sølvet glapp på at siste løftet ble
underkjent 2-1 på dybden. Hun endte opp med 120 kg og
4.-plass i benkpress. I siste øvelse, markløft, ble det
kjemping mot amerikaneren Liane Blyn, og i siste løftet
drar hun 205 og tar gullet i markløft og sølv sammenlagt!
7,5 kg pers i markløft og ny sammenlagtpers.

Jan-Roger Johansen
-100 kg

340
4.

180
12.

290
9.

810
9.

Jan-Roger har i likhet med en del andre på VM-laget ikke
vært med på større internasjonale stevner, men det
hindret han ikke i å være veldig nære å ta medalje i
knebøy. Bronsen gikk på 345 og vi kunne fort fått en
hyggelig overraskelse her. 4.-plass er uansett veldig sterkt
gjort. I benkpress og markløft manglet stoppen og grepet
for å få full uttelling, men det ble en bra gjennomført
VM-debut.

Andreas Hjelmtveit
-100 kg

350

210
6.

352,5

912,5

Tidligere Jr-Verdensmester Andreas stilte selvfølgelig i
toppform til VM. 350 i bøy i andre forsøk gikk utrolig lett,
men det som så ut til å være en liten teknisk feil gjorde at
360 ikke gikk denne gangen. 220 i benkpress ble for tungt i
siste forsøk, men før markløft lå han godt an i
sammendraget. Der slo han til med ny pers, norgesrekord og
gull med 352,5 kg! Sølv sammenlagt og en helt enormt bra
prestasjon av en junior-løfter på sitt første senior-VM.
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VM i Stavanger: De norske resultatene
Tekst: Oddbjørn Steen

Tor Herman Omland
-110 kg

355
6.

255

315
8.

925
5.

Tor Herman slo til med pers i knebøy, benkpress og
sammenlagt. 255 i benkpress ga han sølvmedalje. Teknisk
var løftingen nesten perfekt, med unntak av litt ubalanse i
første benkpress. 925 sammenlagt i -110 er også ny
norgesrekord.

Tollef Taksdal
-110 kg

330
13.

250
4.

310
12.

890
9.

Tollef løftet også i -110. Det åpnet bra med 330 godkjent i
knebøy. Han prøvde seg på bronsemedaljen i benkpress,
men det gikk ikke denne gangen og han ble slått på lavere
kroppsvekt av belgieren Bilican. Markløft startet ikke så
bra da han mistet grepet i første forsøk på 300 kg. Han
hentet seg fint inn igjen og tok 300 og 310 i de neste
løftene. Det ble til slutt en 9.-plass.

Hildeborg Juvet Hugdal
90+ kg

265

185/193 210
5.

660

Det var knyttet store forventninger til Hildeborg sin løfting, og
hun innfridde så til de grader. Først gull i knebøy etter 3
godkjente løft, så gull i benkpress etter å ha fått opp 185. Men
da vi trodde det skulle være pause til markløft fikk vi høre at
hun skulle ha verdensrekordforsøk på 193 kg! Det ble en enorm
stemning i salen, og Hildeborg kom inn og satte ny
verdensrekord i åpen klasse! Vi begynte å bli ganske sikre på at
sammenlagtgullet skulle gå til Norge, men det ble en skikkelig
fight mot amerikaneren Jessica O’Donnell. Hun manglet noen
få centimeter på siste markløft og Hildeborg var
verdensmester! En ufattelig bra prestasjon og veldig fortjent.
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VM i Stavanger: De norske resultatene
Tekst: Oddbjørn Steen

Asbjørn Randen
-125 kg

395

275
4.

337,5
4.

1007,5
4.

Asbjørn startet showet med ny norgesrekord og
bronsemedalje i knebøy. Videre ble det hele 275 kg og 4.plass i benkpress, og da var grunnlaget lagt for det som
kunne bli tidenes norske sammenlagtresultat. 320 ble først
tatt som et sikkert løft, før 330 ble lagt på stanga. Det
gikk opp uten problemer og han ble dermed første
nordmann som har oppnådd 1000 kg sammenlagt! 337,5 i
siste markløft gikk også opp. Det ble en sterk 4.-plass
sammenlagt. 1007,5 kg er naturlig nok ny norgesrekord, og
nok til at han for tiden er på toppen i adelskalenderen.

Olaf Dahl
125+ kg

360
6.

260
5.

345
4.

965
6.

Olaf åpnet veldig bra med 360 og pers i knebøy. 365 i
tredje forsøk var hårfint for grunn. Pers ble det også i
benkpress etter at 260 kom opp. I markløft startet det bra
med 345 kg. Så ble det høynet til 362,5. Det gikk opp fra
bakken, men siste utrettingen manglet dessverre både i 2.
og 3.-forsøket. Det kunne fort ha blitt medalje på Olaf,
men marginene var ikke helt på hans side. Uansett en
meget sterk VM-debut.

Frode Rui
125+ kg

355
7.

252,5
6.

362,5

970
5.

Frode har tidligere vært plaget med skader, så det var
ikke særlig oppløftende når han ble sittende i bunn på
første knebøy. Det gikk bedre i neste forsøk, men han var
litt ustø og fikk derfor ikke løftet godkjent. I tredje og
siste knebøy stemte heldigvis alt. I benkpress ble han
stående med åpningsløftet etter å ha fått 257,5
underkjent 2-1. Til slutt var det markløft, og her slo han
til med 362,5 som ga sølvmedalje. Totalt en god 5.-plass.
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VM er over
Tekst: Tone Ingebretsen
VM over – for denne gang
Da vi i styret i Norges Styrkeløftforbund i 2002
bestemte oss for å søke VM 2006, fremstod det som et
hav av tid til nevnte mesterskapsavvikling – nå er det
plutselig over. Akkurat det er ikke like lett å forstå, ei
heller like lett å akseptere. Det ble unektelig litt
vemodig når VM-uken var slutt, og det til tross for at vi
alle så frem til fredeligere dager og avsluttet prosjekt.
Til og med de ukentlige møtene vi hadde på slutten av
planleggingen i VM-komiteen er savnet… Faktisk var vi
så godt i gang under avviklingen av mesterskapet at vi
gjerne kunne ha fortsatt noen dager til.…og vi som så
frem til å få frigitt noe mer tid til andre aktiviteter.
Tro det eller ei – vi her i Stavanger føler oss ikke helt
ferdige uansett.
En rask oppsummering av mesterskapet rent arrangementsmessig, vil fortelle at det
meste fungerte svært tilfredsstillende.
Noen av suksessfaktorene er uten tvil:









Vår fantastiske samarbeidspartner og sponsor; Stavanger kommune ved
representant Harald Figved. I tillegg har personell fra Stavanger Idrettshall
bistått under rigging og arrangementet som sådan, trygt ledet av Tormod
Hatteland
Gode budsjettrammer med en sunn og god holdning til unødige utgifter
Lang og god planlegging
Store og velutstyrte oppvarmingsfasiliteter
Samarbeid med profesjonelt bookingselskap gjennom Stavanger Forum
Nok personell til å bekle alle de oppgavene mesterskapet krevde, uten å
slite ut de frivillige
Et strålende engasjert publikum

Av saker vi allerede kan konstatere forbedringspotensialer på, gjelder følgende:






Ta grep hurtigere på de delene av komitéarbeidet som ikke fungerer
tilfredsstillende
Være enda tidligere ute med bestilling av nødvendig rekvisita til
mesterskapet (medaljer for eksempel….takk til Tore og Ingunn Elise)
Bedre styring av musikk
Stille spørsmål til åpenbare kommende problemer – påmeldte nasjoner som
ikke har reservert hotell
Enda mer aktiv mot media

Idrettslig ble VM et eneste jubelbrøl fra ende til annen.
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Styrkeløft-VM 2006 i Stavanger
Tekst: Oddbjørn Steen
Resultatene taler for
seg selv. Sportslig sett
var VM noe som kan
sammenlignes med en
styrkeløfters
våteste
drøm som gikk i
oppfyllelse.
På mandag morgen var alt
klart
for
det
som
forhåpentligvis skulle bli et
VM vi kunne se tilbake på og
være
stolte
av.
Forberedelsene
var
så
grundige at Murphys lov
nesten ikke var gjeldende
lengre.
Åpningsseremonien
fant
sted
med
både
idrettspresidenten
og
ordfører i Stavanger på
talerlisten.
Idrettspresidenten
poengterte blant annet at
øvelsene i styrkeløft er
grunnlaget for veldig mange
andre idretter.

Storskjermer
Underveis i løftingen var
det til enhver tid en
storskjerm
som
viste
resultatene, og etter hvert
kom det også på plass en
ekstra skjerm som viste
løftene i reprise. Veldig
interessant å umiddelbart
kunne se løftene i sakte
film, og det var også
antydning til at juryen
brukte denne til en slags
videodømming. Slike ting
gjør også at tiden mellom
hvert
løft
blir
mer
interessant og ikke kun går
med til venting.

”Jeg satte store krav til mine løftere, men
deres innsats har overgått mine forventninger.”
-Idrettsfaglig rådgiver Dietmar Wolf
Wade Hooper fra USA holdt
på å miste verdensrekorden
i knebøy på 347.5 kg og et
sikkert gull i -67.5 kg
klassen. Hans første forsøk i
benkpress ble underkjent,
mens dommerne godkjente
andreforsøket på 225 kg.
Juryen var derimot ikke
enig, og underkjente løftet
på grunn av at armene ikke
var tilstrekkelig strekt ut i
begynnelsen. 3.-løftet ble
underkjent av dommerne,
og
Hooper
var
i
utgangspunktet uten rekord
og plassering sammenlagt.
Den
amerikanske
lagledelsen
var
raskt
frempå til juryen for å
klage på avgjørelsene, og
etter noen minutter med
diskusjon fikk vi høre at
juryen hadde gjort om sin
egen avgjørelse på 2.løftet, og valgte å allikevel
godkjenne det. Grunnen
skal være at han aldri burde

fått
start-signal
av
dommerne, og at han selv
derfor ikke kan lastes. En
spesiell sak som endte med
at amerikanerne tok siste
stikk.

Team Hildeborg
På fredag ble det ekstra god
stemning i salen da ”Team
Hildeborg” ankom. Alle
hadde sine egne t-skjorter
med
bilde
av
hovedpersonen.
De
var
engasjerte og heiet også
når Hildeborg ikke var på
plattingen, men det tok
naturlig nok helt av under
hennes løfting. Da det ble
annonsert
verdensrekordforsøk stegn stemningen
enda et hakk, og klimaks
ble nådd da det ble klart at
verdensmester-tittelen gikk
til Norge og Hildeborg Juvet
Hugdal!

Omstridt avgjørelse
På mesterskapets tredje
dag ble det dramatikk da
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Styrkeløft-VM 2006 i Stavanger
Tekst: Oddbjørn Steen
Verdensrekorder

Nasjonskampen

Det
ble
satt
mange
verdensrekorder
under
mesterskapet.
I
åpen
kategorien var det Wade
Hooper sin knebøy på 347,5
kg i -75 og vår egen
Hildeborg Juvet Hugdal sin
193 kg benkpress som ble
notert
som
nye
verdensrekorder. Ellers kan
vi nevne Inger Blikra som
satte
nye
rekorder
i
markløft og sammenlagt for
Masters 1. Hun fikk også
endelig
verdensmestertittelen etter å ha vært på
høyt internasjonalt nivå
over mange år.

Blant damene endte Norge
opp på en veldig sterk 2.plass, kun 4 poeng bak
vinneren USA.
For herrene sin del ble det
en 5.-plass rett bak Sverige,
mens Polen tok en ganske
klar seier.

1000 kg
Flere norske har prøvd seg
på å bryte 1000 kg-grensen
sammenlagt, men det var
Asbjørn Randen som til slutt
ble den som klarte det.
Ekstra
moro
er
det
selvfølgelig at det skjer på
VM på hjemmebane.

Dommen
På banketten var det klart
for at IPF-president Norbert
Wallauch skulle komme med
sin dom over mesterskapet.
Den var så positiv den
kunne blitt. Han kunne
fortelle at det var tradisjon
å si at alle mesterskap har
vært ”det beste”, men
denne gangen poengterte
han at han virkelig mente
det. Dette var det beste
mesterskapet
han
noensinne hadde vært vitne
til.

Positivt var det også med
alle
verdensrekordene,
flere enn det han hadde
trodd det skulle bli på
grunn av Russland og
Ukrainas fravær.Den nye
ordningen med kombinert
VM for herrer og damer ble
også sett på som en suksess.
For de som ikke fikk
muligheten til å reise til
Stavanger
og
se
på
mesterskapet, så finnes det
både DVD’er til salgs, og
det skal også komme en
oppsummering på Eurosport
på nyåret.

God stemning blant de norske damene underveis i mesterskapet.
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Styrkeløft-VM 2006 i Stavanger
Tekst: Morten Novum
utstillingsvindu for hva vi
kunne få til i Norge. Godt
hjulpet av gode kontakter i
IPF har hun sørget for at
alle
de
nødvendige
koordineringer
og
tilretteleggelser
internasjonalt har kommet
på plass. Tusen takk Tone
for at du har ofret deg så til
de grader for dette stevnet.

VM
er
over.
En
fantastisk styrkeløftuke
er tilbakelagt. Tilbake
sitter jeg med så
mange gode minner at
jeg
forteller
omgivelsene at jeg
surfer på en bølge av
gode følelser. Jeg vil
med dette takke alle
som gjorde dette mulig
for oss.
Først til Morten Haugseng
som sto ansvarlig for det
hele. Gjennom flere år har
du ledet VM komiteen og
koordinert alle nødvendige
forberedelser.
Utallige
arbeidstimer har du lagt
ned for at dette VM skulle
komme vel i havn. Du har
gjort jobben bedre enn
noen andre. Eller som IPF
presidenten sa det under
VM banketten ”Every year i
tell this is the best World
championships ever – and
this time it is true”. Tusen
takk
Morten
for
en
fantastisk jobb.

Den øvrige VM komiteen har
også bestått av ildsjeler
som
har
planlagt,
koordinert og gjennomført
et VM de kan være stolte
av. Flott koordinert av Anne
Grete,
Sigve,
Henning,
Kurt, Onar, Leif og Odd
Einar. Aldri har jeg sett så
mange frivillige på et
styrkeløftstevne som har
hatt en så positiv innstilling
og høy arbeidsinnsats en hel
uke til ende. Selv på søndag
ettermiddag var humøret på
topp under nedriggingen.
Tusen takk til dere alle for
en kjempefin innsats.
Stavanger kommune må det
også rettes en spesiell takk
til for at de var så generøse
mot oss. Med deres hjelp,
både
gjennom
Harald
Figveds bistand og råd, det
økonomiske tilskuddet og
ikke minst den generøse
invitasjonen til bankett fra

ordfører
Leif
Johan
Sevland, klarte vi å levere
et VM deltagerne vil huske i
mange år. Tusen takk
Stavanger kommune.
En takk til IPF og alle
medlemsnasjonene som ga
oss tillit til å få arrangere
et kombinert VM for første
gang på mange år. Tusen
takk også for den bistand
dere ga oss i forberedelsene
til mesterskapet.
Vår sportslige leder Dietmar
Wolf fortjener også en
spesiell honnør for den
langsiktige
og
grundige
jobben han har utført med
det
norske
landslaget.
Utallige arbeidsdager er
gått med til planlegging,
oppfølging, bekymringer og
glede for at vi kunne stille
et best mulig lag under VM.
Tusen takk Dietmar, du
klarte jobben med glans.
Våre
utøvere
leverte
fantastiske resultater. 2
verdensmestre,
22
medaljer, verdensrekorder,
europarekorder,
norske
rekorder,
personlige
rekorder, 1000 kilos grensen
brutt. Det overgår det
meste av hva jeg trodde var
mulig på forhånd. Tusen
takk alle sammen for de

Så til Tone Ingebretsen. Vår
president som også har lagt
ned
utallige
timer
i
forberedelser og detaljer
for at dette VM skulle bli et
Sportslig leder Dietmar Wolf har mye av æren for de gode resultatene.

StyrkeIdrett nr 5 2006

22

Styrkeløft-VM 2006 i Stavanger
Tekst: Morten Novum
utallige timene dere har
lagt ned i forberedelsene til
dette VM.
En spesiell takk også til de
utøverne som skulle ha
vært med, men som ikke
kunne delta denne gangen
på grunn av skade. Flott at
dere var til stede og fikk ta
del i opplevelsen. Tusen
takk for at dere var med på
veien – og lykke til videre.
En stor takk til alle i NSFs
styre som har diskutert VM
på alle styremøter de siste
årene, kommet med gode
innspill og ellers vært med i
gjennomføringen av stevnet
med ulike oppgaver. Tusen
takk, det er gøy å jobbe
sammen med dere.

Vår generalsekretær har
også fått en rekke ekstra
oppgaver på sitt kontor de
siste
årene
med
å
koordinere og representere
NSF i nødvendige fora. Og
ikke minst gjorde du en
fantastisk
innsats
som
presseansvarlig under VM
hvor du og Oddbjørn Steen
sørget for at hele Norge
fortløpende fikk ta del i VM.
Tusen takk Tore, du gjorde
en kjempejobb.
Jeg synes også det er verdt
å
nevne
hele
styrkeløftnorge
som
gjennom prioriteringer og
budsjettvedtak på tinget
gjorde det mulig for oss å ta
på oss dette stevnet. Tusen
takk for at vi fikk lov til å
arrangere VM.

Onar var på plass og sørget for at streaming av
løftingen ble lagt ut på nett underveis.
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På VM traff jeg tilskuere fra
svenskegrensen i sør via
hele kysten og innlandet til
Alta i nord. Noen grupper
var små, andre store, men
alle gjorde de sitt til at det
ble
en
fantastisk
styrkeløftopplevelse. Noen
av dere fikk jeg så vidt hilst
på, andre hadde jeg gode
samtaler med. Alle var dere
udelt positive. Tusen takk
for at dere var der og
skapte en helt spesiell VM
stemning.

Noen av de dyktige skivepåsetterne som gjorde en
solid innsats under mesterskapet.
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Intervju: Priscilla Ribic
Tekst: Oddbjørn Steen
Priscilla Ribic fra USA
ble kåret til Champion
of Champions under
VM, og StyrkeIdrett
fikk mulighet til å stille
henne noen spørsmål i
etterkant
av
mesterskapet.
First of all, congratulations
with the gold and the
champion of champions!
What made
powerlifting?

you

start

I became interested in
weight lifting when I was in
high school, I found out that
I was stronger than most of
the boys! I did not do any
weight training after high
school, but then started
powerlifting in November
1999 at the age of age 27.

What
is
your
biggest
motivation, what keeps you
going?
Personal goals and records
keep me motivated, along
with keeping in shape and
good general health. I also
love the travel and meeting
new friends around the
world that powerlifting
offers.

In 2003 you also visit
Norway, for guest lifting in
the Norwegian Nationals.
How was your stay this time
in Stavanger?
I really enjoyed my first
visit to Oslo in 2003, so was
very eager to return and
visit Stavanger. Norway is a
beautiful country!
The
venue of the 2006 was one
of the best I have been to,
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Priscilla med 242,5 kg i knebøy
very well done. It was also
great to see some familiar
faces, our host in 2003 Paul
Nilsen,
Norwegian
Powerlifting
President,
Tone Ingebretsen, Team
Head Coach, Dietmar Wolf,
and
the
fantastic
performance
by
Inger
Blikra! It was also great to
visit with the Norwegians I
have met through other
international competitions
as well as over the internet.

You only got the opener in
benchpress, but still you
won the gold total and
became the best female
participant. What do you
think about your own
lifting?
I have had a hard time the
past two years on my
benchpress,
so
was
disappointed at only getting
my opener, but am pleased
with my squat (242,5kg)
and gave the World Record
Deadlift attempt (252,5kg)
a try at this competition,
but did not hold my form

and missed the lift. My
coach, Larry Maile did an
excellent job helping my
achieve my goals, which
was first to win my weight
class, then to win Champion
of Champions. I always
want to do better, but am
overall pleased at winning
and also winning Champion
of Champions. I received
second place overall Worlds
in 2004, so it has been a
goal to win the overall, I
was able to accomplish it
this year.

This year the championships
did
not
include
the
suspended nations Russia
and Ukraine. What are your
thoughts on this matter? Do
you think this was a fair
competition
without
cheaters?
At some level, the Russians
and Ukraines were missed
in the competition. As you
know, the ultimate goal is
to have a dope free
competition in the IPF and
with those two countries
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Intervju: Priscilla Ribic
Tekst: Oddbjørn Steen
removed, it felt that the
competition
and
competitors
were
competing on a fair level.
The
results
of
the
competition also reflected a
more fair competition with
many countries sharing Gold
medals, not just one
country dominating. This
really reflects the true dope
free champions!

Powerlifting in the United
States does not receive any
government funding for our
World level athletes, so it is
up to each of us to fund our
own way to competitions.
We also do not have an
organized coaching program
for our World Team, most
lifters have their own
personal coaches or train
without coaching.

From what you can tell, are
there any differences in the
Norwegian
powerlifting
community compared to the
one in the United States?

What are your next goals
for powerlifting?

I believe the training for
powerlifting, whether in
the
United
States
or
Norway, it pretty much the
same, with some variations
here and there.

If I may, I would like to
thank my coach Larry Maile
and brother Ivan Ribic for
helping me win, and also
my sponsors who helped me
get
to
Norway:
Bodybuilding.com,
GNCSpokane, Marcus Lawson
(Global CompuSearch), NDS
Nutrition and Titan Suport
Systems.

To keep getting stronger,
set more records, stay
healthy and injury free! I
hope to be able to continue
the travel involved in this
sport, I love visiting new
places and meeting new
people.

237,5 kg i markløft
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Diddls Hjørne
Tekst: Jan Baggerud Larsen

Hvor sterk er du EGENTLIG i benken
Her følger en samtale mellom to personer på et helsestudio. Den ene er styrkeløfter (heretter kalt
”Styrkeløfter”) og den andre er overhodet ikke styrkeløfter (heretter kalt ”Curlkongen”).
Curlkongen: ”Kan jeg kjøre i mellom deg i benken?”
Styrkeløfter: ”Ja, ittno problem”
Curlkongen: ”Jeg ser at du kjører ganske tungt. Hvor mye tar du?”
Styrkeløfter: ”200 kg godkjent på stevne”
Curlkongen: ”200 kg! Wow! Godkjent på stevne?”
Styrkeløfter: ”Ja jeg konkurrerer i styrkeløft”
Curlkongen: ”Aha, styrkeløft ja, sånn som på TV. Han som fikk stanga over seg. Jeg tar 77,5 kg, men jeg har
ikke trent så lenge”
Styrkeløfter: ”Jeg har trent i 12 år og konkurrert i 10”
Curlkongen: ”Nja jeg har nå ikke trent mer enn i 3 år jeg da”
Styrkeløfter: ”Jeg kjører et sett før deg jeg” (legger på 100 kg)
Curlkongen: ”Hvorfor ligger du så rart på benken? Er det ikke farlig med sånn bøy i ryggen?”
Styrkeløfter: ”Neida, og det er lov i konkurranse. Det er for å spenne seg opp slik at det blir kortere løftevei”
Curlkongen: ”Så da løfter du mer? (gisp!)”
Styrkeløfter: ”Ja, jeg tar vel omtrent 20 kg mer enn hvis jeg ligger helt flatt”
Curlkongen: ”Jeg ligger nå helt flatt jeg da. Synes det tar nok på ryggen i bicepscurl. Tar 40 kg i neste jeg”
Styrkeløfter: ”Ok, legg på 120 nå. Og hjelper du å holde klossen på brystet?”
Curlkongen: ”KLOSSEN???? Hva i alle dager er det du driver med nå?”
Styrkeløfter: ”Klossen simulerer benkpresskjorta. Får kjørt tyngre og mer på triceps, og da tar man mer i
benken.”
Curlkongen: ”Mener du at du øker i benken ved å trene med den klossen?”
Styrkeløfter: ”Ja, jeg har økt over 20 kg siden jeg startet å bruke den. Som sagt den simulerer skjorteløft”
Curlkongen: ”Haha, skjorteløft! Er det noe lignende som buksevann?”
Styrkeløfter: ”Nei jeg skal vise deg. Legg på til 150. Vi bruker denne skjorta her” (tar på skjorta og kjører ett
sett)
Curlkongen: ”Ojojoj. Det gikk jo lettere enn 120!!!”
Styrkeløfter: ”Ja man løfter mer med skjorta”
Curlkongen: ”Hvor mye da?”
Styrkeløfter: ”Jeg får ca 30 kg”
Curlkongen: ”30 kg?”
Styrkeløfter: ”Ja, men det er viktig å få inn teknikken”
Curlkongen: ”Teknikken?”
Styrkeløfter: ”Ja, bl.a. hjelper det å holde albuene inn. Etter at jeg begynte med albuene inn så fikk jeg 10 kg
ekstra, så totalt får jeg 40 kg”
Curlkongen: ”Fikk du det helt sånn gratis?”
Styrkeløfter: ”Legg på 160 du” (løfter)
Curlkongen: ”Hvorfor løfter du hodet når stanga er helt nede på brystet?”
Styrkeløfter: ”Det er fordi skjorta er så stram. Da må jeg løfte hodet. Hvis ikke så måtte jeg ha slakkere
skjorte og da hadde jeg fått mindre på den”
Curlkongen: ”Tenk slakk skjorte da gitt. Det hadde vært noe, haha! Hvor mye forskjell blir det da?”
Styrkeløfter: ”Jeg har en annen skjorte som er enda strammere, og da må jeg løfte hodet enda mer, og da får
jeg vel minst 5 kg ekstra”
Curlkongen: ”Hva er de greiene du har rundt håndleddet?”
Styrkeløfter: ”Det er håndleddsbind. De støtter håndleddene”
Curlkongen: ”Støtter? Som Røde Kors?”
Styrkeløfter: ”Nei man blir mer stabil”
Curlkongen: ”Ja jeg har hørt om de steroideanfallene”
Styrkeløfter: ”Nei man får mer stabilitet i løftet, og det støtter opp håndleddet”
Curlkongen: ”Men du løfter ikke noe mer med de?”
Styrkeløfter: ”Nja jeg har litt problemer med håndleddene, så jeg klarer nok 5 kg mindre uten”
Curlkongen: ”Jeg har sånne gule. De støtter også. Kreftsaken og han syklisten Lænse. Han med t-stiklene”
Styrkeløfter: ”Jeg tar 180 i neste. Gir du meg magnesiumen?”
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Curlkongen: ”Magnesiumen? Å du mener talkumen”
Styrkeløfter: ”Nei, det er magnesium. De gjør at hendene ikke sklir”
Curlkongen: ”Mormor sier talkum. Nei nå vet jeg det. Kritt, heter det”
Styrkeløfter: ”Ja du har kanskje sett at klatrere bruker det”
Curlkongen: ”Å ja! Som han Tom Krus i Mission Unimpåssibel nr 2! Han hang i fjellet med arma rett ut!”
Styrkeløfter: ”Jeg bruker alltid magnesium på de tyngste settene”
Curlkongen: ”Ja men det hjelper jo ikke. Bortsett fra for Tom Krus”
Styrkeløfter: ”Jo det hjelper litt. Og det hjelper på psyken. Så kanskje noe få kg”
Curlkongen: ”Tror jeg holder meg til talkumen jeg får av mormor”
Styrkeløfter: ”Jeg tar 190 i siste. Gir du meg luktesaltet?”
Curlkongen: ”Luktesaltet? Hva lukter det? Er det ikke når man får heteslag man skal ha salt? Det sier mormor”
Styrkeløfter: ”Det klarner opp i luftveiene, og så hjelper det på psyken”
Curlkongen: ”Ja men hva er vitsen?”
Styrkeløfter: ”Du klarer mer på maxløft”
Curlkongen: ”Mer?”
Styrkeløfter: ”Ja, 5-10 kg avhengig av hvor mye tenning man får”
Curlkongen: ”Steroider og pyromani. Litt av et miljø”
Styrkeløfter: ”Det er ikke alltid det hjelper nok. Da hjelper det med en skikkelig ørefik for å få opp
adrenalinet”
Curlkongen: ”Onkelen min kjører sykebil og de har sånne adrenalinsprøyter. Visste ikke at det var for
benkpress”
Styrkeløfter: ”Ja det var benkinga for i dag. Skal du være med å kjøre noen rotator cuff øvelser?”
Curlkongen: ”Nei huff, de rotary folka vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Det er en sånn slags religiøs sekt.
Samme som de i Frimure-lunchen.
Styrkeløfter: ”Nei det er rotasjonsøvelser for skuldrene. De trener opp støttemuskulaturen. Ofte er de et svakt
ledd i benken”
Curlkongen: ”Svakt ledd? Har hørt noen si noe om at det svakeste leddet ikke er sterkere enn det sterkeste.
Tror det var i Rokki 4 med han Baloba. Han var svær”
Styrkeløfter: ”Jeg økte 10 kg i benken når jeg hadde kjørt de en stund. Fikk vekk skader og ble mer stabil i
skuldrene”
Curlkongen: ”Stabil ja. De er ikke alltid like stabile de som onkelen min henter i sykebilen”
Styrkeløfter: ”Vi kjører et par sett og så skal jeg ha en proteindrink”
Curlkongen: ”Protiener ja. Jeg kjenner en som brukte protiener. Han tok over 360 i knebøy. Men han drakk
gulrotsaft.”
Styrkeløfter: ”Gir du meg den kreatinboksen fra bag’en min?”
Curlkongen: ”Kreatin? Det har jeg hørt om. Det gir kreft. Er ikke det på dopinglista, som det Ribåise fra
Spania? Sånn som han med dialekten ble tatt på i OL. Han fra Gaustad. Han hadde kjøpt fra han på
Olympitoppen når de var i Spania. Geir Moen.”
Styrkeløfter: ”Neida, det er helt lovlig. Det er kreatin i vanlig mat som kjøtt og tyttebær, men med pulver så
kan man enkelt få i seg større doser”
Curlkongen: ”Men hva er vitsen liksom, bortsett fra at man får kreft?”
Styrkeløfter: ”Enkelt sagt så kan man trene tyngre og hardere og dermed øke mer”
Curlkongen: ”Øke mer? Altså løfte mer i benken?”
Styrkeløfter: ”Ja erfaring og studier viser at man kan øke styrken med opptil 5%. Dvs 5 kg hvis man tar 100 kg i
benken”
Curlkongen: ”Oj. Det vil si nesten 10 på deg”
Styrkeløfter: ”Ja det stemmer”
Curlkongen: ”OK, du har 200 kg, men hvor sterk er du EGENTLIG i benken?”
Styrkeløfter: ”Egentlig?”
Curlkongen: ”Ja du får 20 kg på å ødelegge ryggen, 20 kg på klossetrening, 40 kg på skjorta, 5 kg på løfte
hodet, 5 kg på håndleddsbindene, et par kg på talkumen, 10 kg på luktesaltet og ørefiken, 10 kg på rotary
øvelser, og 10 kg på kreatin. Det er nesten 130 kg. Hvis vi trekker det fra 200 kg så blir det du egentlig tar i
benken ca 70 kg. Og jeg tar 77,5. Og du har trent i 10 år mer enn meg.
Styrkeløfter: ”…”
Like etter fikk Curlkongen ett lass med 50 kg vektskiver over seg. Så moralen i historien er: Det spiller liten
rolle hvor mye man egentlig tar i benken hvis man ikke graver seg ned i tide.
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