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Etter en hektisk tid med 

VM og andre mesterskap 

har det blitt en rolig start 

på det nye året.  

Linda Høiland har besøkt 

Afrika etter VM, og 

kommer i denne utgaven 

med sin rapport fra 

oppholdet. 

Allerede kommende helg 

er det NM, og i den 

forbindelse har Einar B. 

Gilberg skrevet ned sine 

spådommer ut i fra 

påmeldingslisten.  

Lykke til de som skal 

delta der, så sees vi i 

Bergen! 
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IPF er i ferd med å 

gjøre en kraftig 

innstramming både når 

det gjelder regler og 

når det gjelder utstyr. 

Etter noen uker med 

det nye reglementet, 

har noen erfaringer 

blitt gjort � både 

nasjonalt og 

internasjonalt. 

 
Det er ingen tvil om at 

årsaken til denne 

innstramming er de nye 

benkpresskjortenes inntog. 

Når halvparten av løfterne 

ryker ut av konkurransen i 

flere mesterskap, er det 

riktig av IPF å se på om noe 

kan gjøres fra deres side. 

Når mange av løftene (som 

har blitt godkjent) knapt 

nok har hatt stopp eller 

ikke har nådd ned til 

brystet, er det grunn til å 

stille spørsmål om 

utviklingen har vært riktig. 

Mer eller mindre 

akrobatiske stillingen på 

benken har ikke gjort det 

hele bedre. Ansvaret ved å 

være skivepåsetter ble 

urimelig stort slik at 

sikringsanordninger i 

benken er påbudt. 

Benkpress skal ikke være en 

idrett der man setter liv og 

helse i fare. 

 

På den annen side finnes 

det flere forbund der 

nesten alle typer utstyr er 

godkjent. Deres resultater 

ligger selvsagt langt over 

det de fleste i IPF løfter. 

Dette skyldes ikke bare 

utstyret, men også 

praktisering av regler og 

dopingbestemmelser. IPF 

har villet fjerne seg fra 

slike forbund ved 

regelendringer og forsterket 

innsats på 

antidopingområdet. 

 

Den tredje faktoren er 

kanskje den lille opinion 

som ønsker å løfte �uten� 

utstyr. Dette er forsøkt 

tidligere med en dramatisk 

økning i skadefrekvensen 

(uten at jeg har eksakte 

tall) hos toppløftere. 

Alternativet å forby utstyret 

har derfor ikke fått 

gjennomslag, selv om flere 

nasjoner ønsker å forby 

benkpresskjorta. Dette har 

også et økonomisk aspekt. 

Uten inntektene fra 

sponsorene ville bl.a. 

antidopingarbeidet måtte 

finansieres av 

medlemslandene. I mange 

tilfeller vil dette si 

deltagerne.  

 

Konkrete tiltak 
Man ønsker at løfteren skal 

ligge flatt på benken slik at 

benkpress blir et reelt løft 

igjen for alle og ikke bare 

en liten bøy i albuen med 

påfølgende utretting � som 

ikke bestandig er så 

fullstendig. Man har 

diskutert ulike tiltak som 

for eksempel minimum 15 

cm presslengde, vinkel på 

leggene i forhold til gulvet, 

å kutte ut avløft osv. men 

disse forslagene har 

heldigvis ikke blitt 

gjennomført. 

I stedet har man valgt å 

gjeninnføre noen av de 

gamle reglene for utførelse: 

 Hodet skal berøre 

benken 

 Hele fotsålen skal være 

i plattingen 

 Enden skal berøre 

benken (ikke bare øvre 

del av lårene) 

 Stanga skal senkes til 

brystet (ikke magen) 

 Stoppen skal være 

lengre og det skal gis 

press-signal 

 Mindre skjevheter er 

lovlig 

 Armene må være helt 

utrettet. 

 

Har lest/fått en del 

tilbakemeldinger fra USA, 

Danmark og Norge på disse 

endringene � for det meste 

positive. 

 

Hodet 
Denne regel er tilbake igjen 

etter noen år. Trange 

drakter gjorde det gunstig 

for løfterne å løfte hodet 

fra benken når stanga ble 

senket. Dette er ikke lov 

lenger. Dommerne må følge 

med på hodet når stanga 

senkes. Dette har vært litt 

uvant for enkelte dommere, 

men må følges. 

 

Fotsålen 

Å skråstille føttene er ikke 

lenger lov. Hele sålen skal 

berøre plattingen. Det er 

likevel ikke slik at en litt 

rundet såle gjør at løftet 

skal underkjennes. Her må 

man bruke fornuft. Rekker 

ikke løfteren ned til 

plattingen, kan man bygge 

opp med klosser. Det er 

også lov å bruke skiver. Men 

husk at hele sålen likevel 

må berøre underlaget. 
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Enden 
At enden må berøre benken 

er ikke en ny regel. Nytt er 

imidlertid presiseringen (fra 

TC) om at det ikke holder 

med øverste del av 

låret/nederste del av setet. 

I praksis vil det være 

vanskelig å oppnå riktig 

startstilling hvis føttene er 

for langt under kroppen. På 

samme måte vil 

startstillingen som regel 

være bra hvis leggene peker 

rett ned eller framover. 

Ekstremt store oppspenn vil 

bli umulig. Husk at hvis 

dommerne ikke finner 

startstillingen korrekt, skal 

hoveddommer gi signal om 

å sette tilbake stanga etter 

5 sekunder. Denne 

innskjerping har fungert 

bra, men enkelte har 

måttet legge om stilen noe. 

 

Senkningen 
Det er noen år siden nå at 

også regelen om at stanga 

skal til brystet ble skjerpet 

inn. Alene var dette ikke 

nok til å få bedre løfting. 

Men sett i sammenheng 

med punktene foran, vil 

kanskje hensikten oppnås 

denne gang. 

 

Stoppen 
Etter hvert ble stoppene 

kortere og kortere. Det var 

endog slik at stanga aldri lå 

i ro på brystet � for enkelte 

løftere. Man maktet ikke å 

få den helt ned eller man 

beveget den mens den 

berørte brystet. 

Gjeninnføring av startsignal 

på brystet skapte en del 

diskusjon før det ble 

innført. Etter kort tid har 

denne diskusjonen stilnet. 

Husk at stanga skal ligge i 

ro før signal gis. Når 

hoveddommer har sagt 

press, er det bare å løfte. 

Men det beste er selvsagt å 

automatisere stoppen på 

trening slik at overdommers 

kommando bare blir en 

bekreftelse på at man har 

gjort rett. Har hoved-

dommer gitt startsignal, 

skal sidedommerne ikke 

underkjenne på stoppen. 

Gjør de det, har 

hoveddommer gjort feil og 

løfteren kan kreve 

omforsøk. 

 

Skjevhet/utretting 
Det blir nå lov igjen med en 

liten skjevhet under løftet. 

Hva som er overdrevent 

ujevn utretting vil selvsagt 

kunne skape tvil, men også 

denne regel synes å ha 

fungert godt i praksis. Men 

husk at det fortsatt ikke er 

lov å senke stanga. Større 

skjevheter vil også av denne 

grunn, ikke aksepteres. 

 

Begge armene må være 

utrettet før man får 

nedsignal. Klarer man ikke 

å rette ut armene av 

medisinske årsaker, må man 

ha et sertifikat fra IPF�s 

medisinske komité hvis 

løftet skal bli godkjent. Det 

kan selvsagt ikke kreves at 

alle skal ha �låsearmer�, 

men det bør finne sted en 

endring fra tidligere noe 

liberale praksis på området. 

 

Draktene 
Fra 010109 vil det bli 

innført restriksjoner på 

draktene slik at de har en 

viss elastisitet og styrke. I 

praksis har det vist seg at 

det ikke bare er dette, men 

også hvordan stoffet er 

vevet som avgjør hvor godt 

de virker. Informasjon om 

dette emnet vil bli gitt 

under dommersamlingen på 

NM-søndagen. 

Annet 
Det har også funnet sted en 

rekke andre endringer i 

reglementet. Disse finner 

dere på 

http://www.styrkeloft.no/

2007/Endringer07.htm  

 

Interessant er også at TC nå 

anbefaler at overdommer i 

benkpress sitter i 45 graders 

vinkel fra benken, og i en 

avstand av 2,5 m. Dette bør 

gjøre det enklere for 

overdommer å følge med på 

flere ting under løftet.  

 

Jeg tror de fleste av disse 

endringene vil falle heldig 

ut. De er tross alt prøvd ut i 

flere 10-år tidligere. Da de 

ble fjernet var dette fordi 

løfteren ikke hadde fordel 

av dem, men dette er nå 

tydelig endret. Det er 

kanskje ikke så unaturlig at 

man ikke ønsker å stoppe 

utviklingen av utstyr, men 

likevel ønsker å beholde 

øvelsene slik de var?  

http://www.styrkeloft.no/2007/Endringer07.htm
http://www.styrkeloft.no/
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Odin Styrkeløftsklubb 

arrangerer NM i 

styrkeløft 2.-3.mars i 

Haukelandshallen i 

Bergen. I den 

forbindelse vil jeg 

prøve å 

forhåndsvurdere de 

ulike klassene ut i fra 

påmeldingslisten, 

kanskje litt statistikk, 

rykter og min egen 

viten om de enkelte 

løftere. Når det gjelder 

selve stevnet er det 

valgt ett flott lokale 

som tidligere har huset 

både B-NM og junior-

NM som jeg selv var 

tilstede og så at ble 

arrangert på en god 

måte.  

 

Klasse -56 
Her er det vel liten tvil om 

hvem som kommer til å 

vinne i alle fall. Roy 

Brandtzæg hadde klippekort 

på NM-gull og tok med seg 

endel kongepokaler fra 

tidlig 90-tallet til over 

tusenskiftet. Sønnen til den 

tidligere trønderske 

storhopperen Torgeir 

Brandtzæg, som forøvrig 

vant to olympiske 

bronsemedaljer i hopp i 

Innsbruck i 1964, ble 

plutselig lei av å ikke ha 

konkurrenter på nasjonalt 

plan. Han hadde mer enn 

nok å gjøre med geitebukk-

skjegget sitt. Plutselig en 

dag da han ryddet i 

kjelleren fant han 

imidlertid klipperkortet på 

NM-gull og han leste 

tilfeldigvis samme dag i 

Steinkjer Avisa at Norge 

skulle arrangere VM på 

hjemmebane. Han 

bestemte seg derfor for å ta 

noen treninger, møte opp 

på NM, få gull og få 

gratisbillett til VM. Dette 

gikk helt fint og nå håper vi 

at han holder på med 

styrkeløft til sporten blir en 

olympisk gren slik at han 

har muligheten til å overgå 

sin far. GULL til Roy 

Brandtzæg fra Steinkjer!  

 

Klasse -67,5 
Det er ingen påmeldte i 

klasse -60 så det kan hende 

at noen -67,5 løftere vil 

prøve å være taktiske og gå 

ned en vektklasse - men det 

spørs om det er spesielt lurt 

hvis allerede nevnte Roy 

Brandtzæg har plukket opp 

tipset til undertegnede om 

å spise mye TORO 

meksikansk gryte for å få 

trykk på treningen. På den 

andre side kan vi aldri vite 

om Eivind Sperre Austnes vil 

etteranmelde seg og gjøre 

comeback i en ny 

vektklasse. Selv om det nå 

ser ut som om han har 

nettopp tatt av en gips han 

har gått med i flere 

måneder så er det fortsatt 

krefter i denne tynne 

skrotten.  

Gullet i klassen går nok 

uten alt for store 

anstrengelser til den kjekke 

og evigunge Jan Roytvand 

fra OPIL. Han er yngre 

veteran og er påmeldt med 

over 100 kg bedre total enn 

nestemann.Sølvet vil etter 

påmeldingslisten å dømme 

gå til Morten Helliesen fra 

Ganddal. Dette er en 

juniorløfter som har hatt 

jevn og fin framgang siden 

hans første stevne ifjor. 

Han har økt nesten 100 kg 

på totalen sin og har sikkert 

blitt enda sterkere siden j-

NM i november. Rutinen er 

imidlertid enda ikke den 

største slik at mye 

uforutsett kan skje om man 

ikke er helt skjerpet. Like 

bak ligger nemlig purunge 

Jonas Aas fra Fræna og 

lukter lukten av sølvlegert 

kobber. Dette er en 

ungdomsløfter (!) som står 

oppført med 480 kg totalt. 

Nå vet ikke jeg når denne 

totalen ble oppnådd fordi 

jeg finner ikke resultatet i 

stevneprotokollene. Sikkert 

fordi jeg leter for dårlig - 

men løfteren er veldig ung 

og jo yngre man er jo større 

framgang kan man 

forvente. Og når man 

kommer fra Fræna kan man 

ikke helt vite hva som kan 

skje. Plutselig kan Jonas 

Aas smelle opp 130 kg i 

benkpress og da kan ranet 

skje. En jevn kamp om 

andreplassen blant to 

unggutter altså. Måtte den 

beste "vinne"!. Ett tips fra 

en styrkeløftolog: start 

sikkert, husk signalene og 

dermed få godkjent 

førsteløftene. Er man for 

ambisiøs på sitt første NM 

åpen klasse så kan det 

vippe feil vei. Lykke til med 

å gi publikum en står trengt 

fight!  
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Klasse -75 
I klasse -67,5 så avsluttet 

jeg med å ønske lykke til til 

to unge løftere som 

kommer til å kjempe med 

nebb og klør om 

sølvmedaljen. Etter 

påmeldingslisten å dømme 

kommer -75 til å bli ett 

enda større rotterace. De 

tre forhåndsfavorittene er 

merkelig nok bestående av 

en junior, en yngre- og en 

eldre veteran. Seniorene 

har fått vike og må ta 

plassene 3-6.  

Det er junioren - og 

landslagsløfteren - Simen 

Imingen som nesten 

bokstavelig talt håper å 

gjøre knockout på den 

solariumsbrune 

evighetsmaskinen, som 

kunne vært hans bestefar, 

Tormod Andersen samt den 

alltid så blide hobbiten 

Bjørn Astad. Simen Imingen, 

kanskje bedre kjent som 

Tyson, har etterhvert blitt 

en ganske rutinert løfter og 

mange anser han for å være 

en av de bedre tekniske 

løfterne vi har i Norge. 

Summerer vi hans 

personlige rekorder får vi 

647,5 kg sammenlagt. Jeg 

tipper han sparer seg litt på 

NM ettersom han er tatt ut 

til Nordisk allerede i april. 

Forvent likevel å se rundt 

630 totalt - men bli heller 

ikke overasket om han 

passerer 650...  

Bjørn Astad ønsker nok å 

hevne fjorårets NM der han 

var en av flere som 

ulykkelig følte seg bort-

dømt i flere løft fordi 

dommerne satt lavere enn 

gulvhøyde til løfterne. Det 

spørs derimot hvor mye 

krutt det er igjen i han. 

Totalen går både opp og 

ned for hvert stevne i det 

som virker som tilfeldig 

rekkefølge. Og det stemmer 

nok også ettersom han er en 

liten periodetrener. Hadde 

familiemannen trent mer 

regelmessig så hadde han 

vært med og kjempet om 

gullet her - men jeg tror 

han må nøye seg med en 

medalje av mindre edelt 

karakter.  

Tormod Andersen står 

oppført som tredjerangerte 

på påmeldingslisten - men 

han kan bli "overaskelsen". 

Klarer han å overbevise 

dommerne tidlig med 

dybden i bøy så kan den slu 

taktikeren regne seg fram 

til gullmedalje. På NM 2005 

løftet han hele 660 kg og 

drev med utpsyking av 

Joakim Bjerke for å kunne 

ta gullmedaljen. Den gang 

gikk det ikke - men hvordan 

vil Tyson (Imingen) med 

Nordisk i tankene takle 

Andersen når han får Rocky-

blikket sitt og roper "LETT!" 

mens han ser ned i gulvet 

halveis under den tunge 

førstebøyen.  

Jeg synes å se en litt 

nedoverspiral for Tormod og 

tror ikke kroppen lengre er 

god for 660 sammenlagt. 

630-640 er ett meget 

sannsynlig resultat og jeg 

tror han med det tar 

sølvmedaljen.  

Gull: Imingen Sølv: 

Andersen Bronse: Astad 

 

-82,5 
I folkeklassen -82,5 er det 

ingen som kan gjøre noe 

med veteranen Sigve 

Valentinsen og Joakim 

Bjerke. Førstnevnte er vel 

blant den mestdeltakende 

NM-deltaker i styrkeløft 

noensinne. Og han er blant 

dem med mest gullmedaljer 

også.  

På årets NM vil han nok 

gjøre rundt 750-770 og håpe 

at det holder til nok en 

gullmedalje. Her får han 

imidlertid sterk konkurranse 

fra klassens Stanazcek. 

Kompakte Bjerke har selv 

vunnet NM ved tidligere 

anledninger og virker å bli i 

toppform til NM. 732,5 kg 

gjorde han på ett 

klubbstevne i desember. 

Dette var nok ikke maks så 

vi kan vente og se 750 

iallefall på fysioterapeuten 

som ironisk nok har slitt 

mye med skader de siste 

årene. Nå er han skadefri 

og han har offentlig gått ut 

og sagt at han vil utfordre 

hegemoniet til Sigve 

Valentinsen.  

Holder det? Jeg vet ikke. 

Hvis Sigve Valentinsen har 

trent bra holder det 

sannsynligvis ikke. Har han 

trent dårlig og ikke 

kansellert den årlige 

sydenturen like før NM så 

har Bjerke en ypperlig 

sjanse til å plante det 

Trønderske flagg mitt på 

plattingen i 

Haukelandshallen.  

Odd I. Sandberg vil nok med 

støtte fra tidligere 

storløfter og komet Geir 

Gåsland ta bronsemedaljen 

med tilbake til kalde nord 

og reinsdyrene i Alta. 

 

-90 
Nok en klasse hvor 

medaljene kan deles ut på 

forhånd. En satanist tar 

førsteplassen, kompisen tar 

sølv og en benkspesialist tar 

bronsen. Eneste forbehold 

er at forhåndsfavoritten 

ikke blir fristet til 

utagerende festing dagen 

før eller at han skader ett 

ømtålig kne eller nakke, 

kompisen får sove på 

hotellrommet sammen med 

konkurrenten og at 

tredjerangerte Øye ikke har 
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ødelagt brystmuskulaturen 

med alt for tung 

klossetrening dagen før 

stevnet eller annen 

muskulatur pga. bøying av 

Red Nails fra Ironmind.  

Alexander Kirketeig 

kommer nok til å løpe rundt 

i undertøyet på hotellet for 

å roe ned hotellpersonalet, 

når de igjen ønsker å roe 

ned styrkeløfterne etter 

banketten, uansett om han 

vinner eller ikke. Det er 

imidlertid ingen 

hemmelighet at Kirketeigen 

ønsker revansje fra en lang 

tid med ulykksalige 

hendelser. Han har ett stort 

potensiale og utifra rykter 

og videoklipp så virker det 

som om han kan komme til 

å vise fram toppform på 

NM.  

Dette vil ikke Stian Botnen 

komme til å matche selv om 

også han sannsynligvis vil 

komme til å være i god 

form. Benkspesialisten Øye 

er avhengig av benken sin 

og riktig skjorte. Vi vet 

aldri hva han kommer til å 

løfte - men det blir sikkert 

en ganske rund serie som 

akkurat ikke holder til å slå 

Botnen. Eller kanskje Øye 

har trent skikkelig bra på 

knebøy og markløft? Isåfall 

kanskje vi alle får oss en 

overaskelse? 260 - 240 - 260 

kan være en mulighet og da 

er det plutselig kanskje 

kamp om sølvmedaljen?  

To debutanter er også å 

finne i denne klassen. 

Gøran R. Andersen og 

Håvard Horn fra KK-67, 

undertegnedes klubb, 

kommer til å kjempe en 

innebyrdes kamp. Jeg kaller 

dem Knoll og Tott og begge 

er veldig gode løftere. 

Gøran har marken og 

Håvard har benken. Gøran 

har gått rundt og smilt lurt i 

det siste mens Håvard ved 

forrige korte samtale sa at 

bøyen gikk dårlig - men det 

ga han faen i. Det spørs om 

det er dårlig innstilling eller 

bare nordnorsk væremåte. 

Gled dere uansett til denne 

duellen!  

 

-100 
Nå begynner vi å nærme oss 

guttene som ser trent ut 

selv med klær på kroppen. 

Rune Bakke fra Hammerfest 

er påmeldingsliste-favoritt. 

Han står her oppført med 

770 kg sammenlagt. I følge 

mine kilder, som ikke 

trenger å være oppdaterte, 

så er summen av hans 

personlige rekorder 775 kg. 

Det er også ut til at dette 

blir hans første NM.  

I kampen om gullet får 

Bakke motstandere i form 

av John Bang fra Karmøy og 

Jan Inge Espedal fra 

Sandnes. Førstnevnte har 

rukket å blitt veteran og er 

nok en liten luring. På 

påmeldingslista står han 

oppført med en knebøy på 

240 kg. Jeg håper han har 

trent bra og ikke får en slik 

bøy på NM da han 

regelmessig de siste årene 

har bøyd fra 260-280 kg. 

Påmeldingslista avslører 

enten litt lurifakseri eller 

en meget god form på 

Hr.Bang i henholdsvis 

benkpress og markløft som 

for meg ser ut som 

personlige rekorder. Er han 

i form og får fullklaff så vil 

serien 270 - 200 - 315 

sannsynligvis bli for hard for 

Rune Bakke og matche i sin 

NM-debut. Bang kan da med 

god samvittighet si at "de 

gamle er fortsatt eldst".  

Jan Inge Espedal er en 

løfter som har skjønt det. 

Han har hatt jevn og fin 

framgang fra stevne til 

stevne. På 1,5 år fra 

18.desember 2004 hvor han 

tok 572,5 kg sammenlagt 

gjorde han hele 712,5 kg 

17.april 2006. Dette er en 

framgang på imponerende 

140 kg på ca 500 dager i 

samme vektklasse - de 

under 90 kg. Han ble sikkert 

lei av å se liten ut i speilet 

og det vises av tallene fra 

den siste stevneprotokollen 

at han ikke bryr seg så mye 

om mageruter. Med en diett 

,som jeg håper inkluderer 

meksikansk gryte, så har 

Espedal sprengspist og lagt 

på seg flere kilo. Han løftet 

hele 755 kg i oktober. Kun 6 

mnd etter at han løftet 

712,5. Jeg regned med at 

han prøver å fylle klassen - 

og hvis han f.eks. har lagt 

på seg 4-5 kg slik at han 

veie 97-98 kg på NM så blir 

jeg ikke overasket at han 

med sitt talent vil nærme 

deg 780!  

Jeg tar meg den frihet å 

tippe at gullet går til Jan 

Inge Espedal fra Sandnes. 

Sølvet tror jeg blir avgjort i 

markløft til fordel John 

Bang og jeg tror desverre at 

rutinen og det at dette er 

første NM vil gjøre at det 

"kun" blir bronsemedalje på 

favoritten Rune Bakke. 

Andreas Hjelmtveit er 

savnet - men Jan Inge er 

glad og lar sikkert Andreas 

kjenne på medaljen på 

trening.  

 

-110 
Gullet er klart i denne 

klassen. Tor Herman 

Omland er både rutinert og 

urokkelig i denne klassen. 

Han løftet hele 925 kg på 

VM i november og er med 

det den soleklare favoritt. 

Kun husbygging eller 

mangel på kost-tilskudd kan 

hemme denne trege 
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løfteren i å innkassere 

gullmedaljen.  

Juristen Tollef Taksdal sa 

engang at man er ikke mann 

før man veier tresifret. Det 

kan jeg egentlig si meg enig 

i - men om han hadde vært 

82 kg så hadde likevel 900 

kg som han kommer til å 

løfte på NM vært mandig i 

seg selv. Sølvet er sikkert.  

Bronsemedaljen virker det 

som om skal gå til Per Ove 

Sjøl fra Sande. HVIS - og det 

er ett stort hvis - han klarer 

å holde vekta. Sjøl er en 

typisk jojo-styrkeløfter som 

imidlertid er veldig stabil i 

prestasjonene. 800 kg 

sammenlagt er bankers. Blir 

han presset kan han nok 

nærme seg 820 i -110 også.  

Trond S. Johansen står 

oppført i -110 som løfter for 

Stavanger SK. Han er nå en 

løfter for KK-67 og mitt tips 

er at han får 290 - 180 - 300 

= 770 sammenlagt. Klarer 

han dette kan han håpe at 

Sjøl nyter livet i dagene før 

NM. Da kan Trond stikke av 

med bronsen om Frank 

Vegar Hanssen ikke har 

fullklaff.  

Ett forbehold må taes. Jim 

Juliussen er vel en av få 

løftere som er igjen fra 

klubben Namsos SK. Det er 

lenge siden vi har hørt noe 

fra den klubben - men det 

er enda lengre siden vi har 

hørt noe fra Jim. Juliussen 

er ett kjempetalent innen 

styrkeløft. Dette viste seg 

blant annet i 1986 da han 

som ti-elleve-åring viste at 

han er en helkomplett 

eksplosiv bombe ved å 

springe 60 meter på 8,3 

sekunder. Dette er 

kretsrekord i Namsen den 

dag i dag! Som styrkeløfter 

tok han serien 295 - 200 - 

265 = 760 i -100 på junior-

VM i 1996! Det samme 

gjorde forøvrig Frank Vegar 

Hanssen (altså 760 kg i -100 

i samme VM) - men han vet 

vi som ca. hvor vi har mtp 

at han har deltatt noen 

ganger etter den gang. Jim 

Juliussen har vært helt 

anonym - men gjør altså nå 

ett overraskende 

comeback. Han løftet 730 

kg på ett åpent stevne i 

juni i fjor. Sannsynligvis 

bare for å kvalifisere seg til 

NM. Og hvorfor gjør han 

plutselig comeback? Jeg 

tror han vet han har noe å 

gjøre i styrkeløft fortsatt. 

Og jeg tror ikke han gjør 

comeback i NM for å havne 

på femteplass... SKUMMEL!  

 

-125 
Første nordmann over 1000 

kg er stevnets største 

favoritt. Han vinner klassen 

selv uten utstyr i alle tre 

øvelser! Han er også en 

selvskreven favoritt til sin 

andre kongepokal. Randen 

er Kongen. 

Svein Vidar Thomassen 

gjorde ett knallstevne i 

Brumunddal i 2005 med 840 

kg sammenlagt - men det 

virker ikke som om han har 

så stor framgang for tiden 

og har løftet "kun" 800 kg 

på sine to siste stevner. 

Dette gjør at jeg tror han 

kaprer fjerdeplassen.  

Kampen om sølvet er 

særdeles spennende. På 

den ene siden har vi 

kometen Bjørn Larsen fra 

den nydannede klubben 

Sjøholt. Det går rykter om 

mål på 870 for 

sunnmøringen som har 

verdens mest engasjerte 

bestefar. Larsen er helt 

sikkert tent på å gjøre ett 

godt resultat ettersom 

dette blir den første 

deltakelsen fra Sjøholt i 

klubbens historie. Det vil 

derfor være kjedelig å 

gjøre en dårlig figur fordi 

historiebøkene kan ikke 

forfalskes. Skal vi tippe 

resultater vil 330 - 240 - 

290 = 860 være 

nærliggende. Han har 

styrken - men har han 

rutinen og tålmodigheten?  

Kjetil Holm fra KK-67 hadde 

også mål om 870 - men 

målet har kanskje blitt litt 

revurdert i det siste. Han er 

i likhet med Larsen meget 

talentfull og begge har hatt 

god framgang år etter år i 

deres enda meget korte 

karriere. Hvis Holminator 

får tid til å drikke sin 

medbrakte melk så vil jeg 

tippe vi får se 330-335 i bøy 

- 230 i benk og 290 i mark. 

Larsen er således en liten 

favoritt til å kapre 

sølvmedaljen - men uten å 

prøve å være partisk så tror 

jeg rutinen KAN gjøre at 

sølvet faller i lommene på 

Holm. Dette er den duellen 

undertegnede gleder seg 

mest til. Og selv skal jeg 

også være hjelper til Holm.  

 

+125 
Andreas Tiller fra KK-67 

kunne vært en av de som 

hadde ønsket å ta opp 

kampen mot Larsen/Holm 

men overvekt har satt en 

stopper for dette. Med 

kjæreste som bidrar til rikt 

familieliv og taxikjøring 

som eneste jobb vil ikke 

Ibux hjelpe mye på vekta. 

Overkroppen har vokst slik 

at beina ser enda mer 

stilkete ut enn tidligere. 

Etter å ha vært overtrent 

brukte stapeisen 2 år på å 

komme tilbake til form. Vi 

kan ikke forvente for mye 

av Tiller på dette NM - men 

det vil nok bli en stor 

personlig rekord 

sammenlagt. Med litt mer 
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masse på bein og bedre 

planlegging med tilpassing 

av utstyr og ikke minst 

trening med dette - så vil 

NM 2008 bli noe helt annet. 

NM 2007 er bare ett slags 

comeback og en stopp på 

veien.  

Olaf Dahl fra samme klubb, 

KK-67, er ny på landslaget. 

Han gjorde en god figur på 

VM der han faktisk hadde 

teoretiske sjanser på 1000 

kg sammenlagt. Foruten at 

han på forrige trening var 

borte pga. sykdom - så har 

formen vært veldig god i 

det siste. Jeg tipper han tar 

370 kg i knebøy og 260 kg i 

benkpress. Markløften er 

han god for 370 kg på en 

god dag - men han er 

avhengig av at stevnet ikke 

blir gjennomført på 1,5 

timer. 2 timer er passe 

oppvarming for Olaf - i 

godstolen. Etter dette tar 

det normalt 2 timer med 

knebøy før han kan ta på 

drakt og utstyr og fullføre 

første øvelse av ett stort 

Dietmarprogram. Klaffer 

imidlertid alt så kan vi 

komme farlig nærme 1000 

kg. Jeg tror nok ikke det vil 

skje så mitt tips er 980 kg 

på Olaf Dahl. Sølvet går til 

veteranen Knut O. 

Hulbakviken fra Drammen 

og bronsen går til Åge 

Berntsen fra Melhus hvis 

ingen spiser seg opp fra 

klassen under.  

 

Damer -56 
Eneste deltaker er Bente 

Restad fra Melhus. Hun 

trener nesten aldri men 

løfter nesten alltid det 

samme. Hun smiler og ler 

og tar med seg 

gullmedaljen på bankett 

hvor hun feirer med karsk 

og nyter å slippe å være 

alenemor til sin skjønne 

datter.  

 

Damer -60 
Synnøve Lund fra Skogn gjør 

comeback på plattingen. 

Skader har plaget henne en 

stund men hun er tilbake og 

hun er tilbake 

forhåpentligvis for fullt. Det 

blir gull til henne nå 

ettersom den jevne 

konkurrenten Linda Høiland 

virker å være med mer eller 

mindre for å sikre 15 

deltakere og kongepokal til 

Inger Blikra. Slik jeg har 

forstått det skal Linda på en 

lang ferie og får ikke trent 

så veldig bra. Derfor blir 

det sølv på henne.  

Bronsemedaljen går til 

stortalentet Kristine 

Hanssen fra Moss. Hun er 

ungdomsløfter og har 

framtiden foran seg. 

Forvent mange gull i årene 

som kommer.  

 

Damer -67,5 
Nok ett klart gull. 

Landslagsløfter Bente 

Arntsen kan cruise inn til 

gullmedalje mens Grete 

Nessø må bli coachet godt 

av samboer Geir Bedin skal 

hun klare å holde 

klubbvenninne Hilde O. 

Haavik bak seg. Jeg regner 

med at hun klarer det 

ettersom Haavik vet det 

ikke blir mye hjelp fra 

Bedin på trening om hun 

skal ødelegge for 

samboeren.  

 

Damer - 75 
Inger Blikra er vel Norges 

beste kvinnelige 

styrkeløfter gjennom 

tidene. Hun vinner klassen 

og hun får kongepokal.  

Norges vakreste kvinnelige 

styrkeløfter gjennom tidene 

- Ingunn Elise Haakonsen - 

må nøye seg med sølvet nok 

engang. Reprise på VM. 

Heidi Hille Arnesen kommer 

til å bruke skarre-R'ene sine 

til å smile seg gjennom en 

stor bøy og forhåpentligvis 

kan hun få ny pers i mark. 

Det innebærer imidlertid at 

speaker på stevnet ikke gjør 

publikum (og dermed 

løfteren selv) klar over 

hvilken vekt stangen er 

lastet med. Arnesen løfter 

best når hun tror hun skal 

løfte litt under pers og 

stangen er lastet med flere 

kilo over persen.  

 

Damer -82,5, -90  

og +90 
Ettersom det kun er én 

deltaker i hver av de store 

klassene kan vi her og nå 

gratulere Anita Sæbø 

(82,5), Renate Loraas (-90) 

og Heidi N. Monsen (+90) 

med hvert sitt NM-gull. Det 

lønner seg å delta! Vi 

savner Hildeborg Hugdahl i 

den tyngste klassen - men vi 

gir henne gledelig tid til 

restitusjon slik at Norge er 

sikret mange gullmedaljer i 

+90 internasjonalt i årene 

som kommer.  
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Melhus Styrkeløft 

hadde nok en gang tatt 

på seg å arrangere 

Midt-Norsk mesterskap, 

denne gangen lørdag 

12. januar i det 

velkjente rådhuset. 
 

Da vi ankom Melhus Rådhus 

på morgenkvisten til 

innveiing, så kunne man bli 

litt bekymret når man fikk 

øye på tilhengeren med 

løftestativ og vektskivene. 

Men med unntak av en 

forsinket innveiing så ble 

stevnet kjørt i gang til riktig 

tid, og arrangøren så ut til å 

ha god kontroll underveis. 

Grunnet sykdom hos flere 

som var påmeldt til stevnet 

ble deltagerantallet litt 

mindre enn først forventet. 

En del løftere valgte også å 

heller prioritere oppkjøring 

til NM fremfor deltagelse på 

stevnet. 

 

Arrangørklubben selv måtte 

naturligvis bruke mest 

ressurser på stevne-

gjennomføringen, og stilte 

�kun� med 3 egne løftere. 

På juniorsiden var det Nils 

Rusten i -67,5 som landet 

på serien 155-102,5-180 og 

solide perser i alle øvelser. 

 

 

I yngre veteran slo også 

Freddy Sæther til med nye 

perser over hele rekka, og 

til sammen 517,5 kg. Åge 

Berntsen åpnet med et lett 

knebøy på 310 kg og satset 

alt på pers i 2.-løftet, men 

det ble i tyngste laget. I 

benkpress og markløft ble 

det 220 og 285 kg, ingen 

løftet tyngre enn Åge i noen 

av øvelsene. 

 

Lars Bedin fra Skogn IL har 

pga en kneskade hatt noen 

års ufrivillig pause fra 

styrkeløftkonkurranser, og 

hadde ikke lenge før 

stevnet vært gjennom en 

kneoperasjon. Han nøyde 

seg derfor med kun 

symbolske løft i bøy og 

markløft. I benkpress slo 

han til med ny pers på 

182,5 kg. Kim Reijo 

Westrum åpnet greit med 

110 i bøy og 117,5 i 

benkpress, men stod over 

markløft på grunn av en 

skade og fikk ikke tellende 

resultat. 

 

Dag Runar Øye fra Fræna AK 

hadde også tatt den lange 

turen til Melhus for å løfte. 

Han er kanskje best kjent 

for sin sterke benkpress, 

hvor han denne gangen fikk  

 

 

godkjent 215 kg. I både bøy 

og markløft ble det 220 kg. 

 

Far og datter Berget fra 

Røros SK var på plass. Arild 

Berget har vært med i 

styrkeløftsporten i meget 

lang tid, og løftet den 

solide serien 240-180-230. 

For datteren Sara var dette 

hennes første styrkeløft-

stevne. Hun imponerte 

enormt i alle øvelser. 115-

60-105 og 280 sammenlagt 

er meget sterkt i -56 

ungdom, og bare 7,5 kg fra 

norgesrekorden totalt. 

 

Røros stilte med de to 

eneste dameløfterne, hvor 

den andre var Aina Stai 

Lien. Også hun gjorde sin 

stevnedebut her, med 

serien 62,5-47,5-80. 

 

KK-67 var på plass med to 

mann. Andreas Tiller hadde 

vært syk i forkant av 

stevnet, og var ikke helt 

fornøyd med uttellingen i 

bøy og mark denne gangen. 

I benkpress ble det derimot 

pers med 212,5 kg. Joachim 

Buarø, også fra KK-67, 

løftet uten utstyr og satte 

nye perser i alle øvelser 

med serien 210-155-215. 

 

Sara Berget imponerte stort. 

Joachim Buarø, 185 kg kun med belte 
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Knut Marius Steen var 

eneste løfter fra Steinkjer 

SK. Også han løftet uten 

uten utstyr, og endte opp 

med 150-95-190 og 8 

godkjente løft. Med bedre 

tricepstrening så hadde 100 

i benkpress også gått. 

 

Dette var for alle det første 

stevnet med nytt press-

signal i benkpress. 

Ordningen fungerte bra, og 

det så ut til at færre enn 

normalt fikk underkjent pga 

stoppen. 

 

Det står foreløpig ikke noen 

flere større stevner i 

Trøndelag på terminlisten, 

men forhåpentligvis kan det 

melde seg noen arrangører 

etter hvert. 

 

Andreas Tiller, 280 kg i markløft. 

Arild Berget, 240 kg i knebøy 
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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.  

 

 
Rica Hotels 

NSFs hotelleverandør. Alle regioner, kretser og klubber tilknyttet 

forbundet får gode priser på overnatting samt kurs/møtevirksomhet. 

 

 
 

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/
http://www.rica.no/
http://www.rica.no/
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Under oppkjøringen til VM, 

Stavanger kom 

undertegnede med en til 

sportslig leder. �Er det greit 

om jeg tar en måned 

treningsfri etter VM og 

reiser til Afrika?�, �Er det 

så lurt da?� svarte Dietmar. 

Etter litt betenkningstid ble 

søknaden om treningsfri 

innvilget. Billetten til 

Namibia ble bestilt, 

samtidig som plass på en 

gård ute i bushen ble 

booket. Planen var så å 

reise lang ut på savannen 

for å jobbe som frivillig på 

en gård som tar seg av ville 

afrikanske dyr. Linda på tur 

fra Bergen til Harnas var et 

faktum (se 

www.Harnas.de).  

 

Planen var virkelig å ha en 

måned fri fra all trening. 

Spørsmålet er så om en 

styrkeløfter etter 7 år med 

trening fast fast tre ganger i 

uka klarer å la være å løfte 

tunge tung?. Etter 3 dager 

måtte det i alle fall trenes 

litt stabilitet (mage) og 

push-ups, fordi det kan en 

jo få til overalt. Hvordan få 

til å trene push-ups m/vekt? 

Her gjelder det å bruke 

kreativiteten. En av de 

mange (ca 50) skilpaddene 

som vandret rundt på 

gresset kunne jo testes ut. 

De var i ulike størrelser og 

fungerte fint som litt ekstra 

belastning. 

 

Det frivillige arbeidet på 

gården bestod av alt ifra 

tilberedning av mat til 

dyrene til fysisk arbeid som 

graving av vannhull og 

bygging av gjerder ute i 

solsteiken. Overalt har det 

dukket opp muligheter for å 

bruke litt krefter. Gruppa 

hadde som ettermiddags-

prosjekt å lage et nytt 

gjerde ute i bushen for 

noen geparder som skulle 

flyttes. Hull til gjerdepåler 

måtte graves og 

gjerdepålene måtte 

selvfølgelig bæres. 

Mannfolk på gården skulle 

alltid være så høflige og sa 

ofte noe sånt som: �This is 

really heavy. We can carry 

them for you�. Selvfølgelig 

måtte styrkeløfteren fra 

Norge vise krefter og bar 

like greit gjerdepålene selv 

med store øyne fra 

arbeidsfolkene på gården. 

Da jernpåler skulle flyttes 

tok de andre 1 om gangen, 

mens styrkeløfteren tok 5 i 

slengen. En fikk også brukt 

litt krefter når løvene skulle 

mates. Låret på et esel 

eller en hest veier litt, og 

når en skal kaste det over 

et gjerde på 2,5 meter så 

har enn en ufordring. 

Spesielt når en vet at en 

bør få maten over på første 

forsøk da løven på andre 

siden av gjerdet er SULTEN! 

 

Annen alternativ trening 

som kan utføres i bushen er 

rugby og fotball. Helt 

tilfeldig kom praten over på 

rugby og trening (sønnen på 

Linda og Duma 

Push-ups med vekt 

http://www.harnas.de/
http://www.Harnas.de).


Reisebrev fra styrkeløfter på tur til Afrika 
 

Tekst og foto: Linda Høiland 

 

 
StyrkeIdrett nr 1 2007 14 

 
 

gården drev med rugby) og 

det ble nevnt at han hadde 

et hjemmelaget gym på ene 

låven. Styrkeløfthjertet 

hoppet litt opp i halsen med 

mulighet for litt knebøy 

igjen. Etter tre uker uten 

ordentlig trening fant jeg 

�jungelgymet�. Det dugde i 

alle fall til litt lett trening 

sånn at det går an å huske 

hvordan knebøy utføres 

etter retur fra Afrika. 

 

Jeg reiste til Afrika for å 

oppleve dyrene, kulturen, 

mennesker og landet. Det 

er mange inntrykk å 

fordøye. Sterkest er nok 

den kontakten som jeg har 

opplevd med ville 

afrikanske dyr. Geparden 

Duma glemmer jeg nok ikke 

med det første. 

 

Det er virkelig godt å 

komme hjem igjen til 

kvalitetsutstyret vi har i 

Hauklandshallen og til det 

fantastiske treningsmiljøet 

vi har i hallen. Jeg har 

savnet dere alle. Lykke til 

med trening i 2007 til 

styrkeløftvenner over hele 

landet! Litt alternativ 

trening eller mangel på 

trening gjør det så utrolig 

gøy å komme tilbake til det 

normale igjen. 

Jungel-gym 
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Kristine Hanssen har 

deltatt på styrkeløft-

stevner i litt over et 

halvt år, men er 

allerede innehaver av 

to norgesrekorder i 

ungdomsklassen(85 og 

90 kg i benkpress). 
 
Fortell litt om deg selv 
 
Jeg er en jente på 17 år som 

bor i Moss. Jeg gjør vel stort 

sett ikke noe annet en å 

trene, trene, trene og trene. 
Jeg trener på et trenings 

senter i Moss. Klubben har 
ingen lokaler eller faste 
treninger sammen. Så jeg 

trener mye alene. Skulle 
gjerne hatt litt mer 
veiledning. Så en 

oppegående klubb hadde jo 

vært morsomt. Håper vi får 

til det en gang. Ellers går jeg 

på Wang Toppidretts 
gymnas i Moss. 
 
 
Hvor høy er du, hva veier 

du og hvor lenge har du 

trent? 
 
Høyde:1.65. 
jeg veier 57 � 60 kg.   
Jeg har trent fotball i 8 år. 

Og seriøs styrke trening 

snart 1 år, noe som jeg skal 
fortsette med.   
 
Når deltok du på ditt første 

styrkeløftstevne, og hva 

løftet du?  
 
Mitt første stevne var et lite 

seriestevne i Fredrikstad 
hvor jeg kvalifiserte meg til 
benkpress Nm. mitt første 

styrkeløft stevne var også i 

Fredrikstad hvor jeg løftet 

125 � 87,5 � 140    
 

Hvem og hva fikk deg til å 

starte med styrkeløft? 
 
To av mine tanter, mamma 

og min onkel har drevet 

med bodybuilding. Og min 

pappa har drevet med 

styrkeløft. Så jeg har vel 

blitt lettere påvirket. Hehe. 

så er jeg et konkurranse 

menneske som liker å trene 

vekter, så da fant jeg ut at 

styrkeløft er tingen for 

meg.  

 

Hva er din neste 
konkurranse, og hva er dine 
mål til dette? 
 
Jeg håper på å få kommet 

meg til Bergen i mars slik at 

jeg får deltatt på senior. 

Målet mitt her er å få et 

bedre sammenlagt resultat 

en jeg hadde på u � Nm og 

bli tatt ut av landslaget slik 

at jeg får mulighet til å 

delta på Nordisk. Det hadde 

vært utrolig gøy.  

Hva er dine personlige 

rekorder?  

Benkpress: 90 kg m drakt    

Knebøy: 140 kg m drakt og 

knebind 

Markløft: 152,5 kg m drakt                                                                                                                                                                                

 

Hvordan kan en treningsuke 
se ut for deg? 
 
Mandag: knebøy, benkpress, 

og ekstra bre benkpress. 

Tirsdag: fri/alternativ 

trening.                                                                                                                    

onsdag: strake mark, 

lårcurl, nakkepress og 

militærpress.   

Torsdag: knebøy/frontbøy, 

beinpress, lårstrekk, 

sittende tåhev, stående 

tåhev, stang roing og 

sittende roing.  

Fredag: benkpress, 

smallbenk, dips, flyes, 

nedpress.     

Lørdag: rygghev, chins, 

markløft, nedtrekk bak.  

Søndag: fri/alternativ 

trening.  

Følger også et midje 

program som forebygger 

rygg skader.  

 

Hva er dine favorittøvelser 

og hvorfor?  
 
Markløft og knebøy er det 

morsomste, man kjenner at 

man blir så sinnssyk sliten 

og det gjør vondt.. sikkelig 

deilig. Smerte er bare en 

illusjon! ;-P 

 

Markløft på Jr-NM 2006. 
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Hvordan synes du det er å 

være jente og styrkeløfter, 

og får du noen kommentarer 

på at du er styrkeløfter? 
 
Jeg ser ikke på det som 

noen hindring. Det er 

selvfølgelig delte meninger 

om det. Men hva folk mener 

og synes er ikke et problem 

for meg, så det henger jeg 

meg ikke opp i.   

 

Du deltok nettopp på 

ungdoms-NM, hvor du ble 
beste ungdomsjente og 
satte norsk rekord. Kan du 
fortelle litt fra stevnet?  
 
Det var gøy som alltid. Nå 

skal jeg bare jobbe hardt 

videre mot enda bedre 

resultater. Må bare få si at 

det er et utrolig flott miljø 

og mange hyggelige 

mennesker. Strålende. 

Gleder meg til neste gang.   

 

Hva er ditt beste treningstips 
til nybegynnere? 
 
Jeg er selv en nybegynner 
så er ikke så mange tips å få 

av meg. Men jeg tar gjerne i 
mot =D  
Men en ting er i hvert fall 
sikkert, det er at man må 

være målrettet!  

Benkpresstrening 
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26 løftere og 4 rekrutter møtte opp for 

å delta på årets kretsmesterskap i 

vestfold styrkeløftkrets. 

 
Sande KK hadde påtatt seg å arrangere stevnet, 

og deltok selv med hele 17 deltagere og en 

rekrutt. Stor sande dominans med andre ord.  

5 løftere og 3 rekrutter deltok for Drammen SI 

og 3 deltagere hadde tatt veien fra Ulefoss AK til 

sande for å løfte denne dagen. 

14 deltagere løftet i alle øvelser og denne 

gruppen var først ut.  

 

KM styrkeløft 
 

 

Ungdom damer 
67,5 kg Celina Tunstrøm(1.plass ungdom) 

Celina hadde pers på 305 kg før stevnet. For å få være med på senior NM i bergen i mars måtte hun 

øke persen med 5 kg. Det startet bra for Celina med 2 av 3 løft godkjent i knebøy. Ny pers ble det 

tilsutt med 110 kg. I benk fulgte hun opp med å få 80 kg godkjent. Nå trengte hun 120 kg i markløft 

for å nå målet sitt. 105 kg i første gikk lett opp, og stangen ble lastet med 120 kg i andre forsøk. 

Også dette løftet gikk lett opp og NM kravet var i boks.  

 

Junior herrer 
67,5 kg Henrik Burvang(1.plass junior) 

Selv om han konkurrerte mot seg selv denne gangen og kun trengte å fullføre for å ta sitt første KM 

gull løftet han med stor innsats og trykket til i alle øvelser.  

Henrik startet med 3 godkjente løft i knebøy, med 150 kg som tellende resultat. Pers med 20 kg.  I 

benk fortsatte Henrik den gode løftingen 117,5 kg ble tellende resultat her. Gamle persen fra 

desember på 120 kg klarte han ikke tukte denne gangen. I markløft var Henrik klar for skikkelig 

persing. Gamle persen på 140 kg ble knust allerede i første løft. Innen markløft konkurransen var 

over for Henriks del hadde han flyttet persen med hele 30 kg! Og siste løftet var lett! Her er det 

potensiale for mye mer i nær fremtid. Henrik løftet totalt 437,5 kg og perset med 62,5 kg. Meget 

bra KM debut. 

 

Senior damer 
To dame løftere stilte til start på KM i styrkeløft, begge to fra Sande kk. 

56 kg Heidi Vestergaard(uplassert) 

Heidi er ferskt medlem i sande kk, men har allerede utviklet en meget pen løfteteknikk. I bøy ble 

det bare hvite lamper og hun endte tilslutt på 95 kg. Ny pers med 2,5 kg. I benk stemte det 

dessverre ikke like bra. 47,5 kg ble underkjent 3 ganger. Dermed var hun ute av kampen om 

medaljene på KM. Nedturen i benkpress ble fort glemt og i mark perset Heidi tilslutt med 7,5 kg 

med et siste løft på 115 kg. Meget bra! 

 

75 kg Helen Madsen(1.plass senior) 

Helen er førsteårs senior og kan se tilbake på en junior karriere med mange medaljer og blant annet 

deltagelse på Nordisk mesterskap for Norge.  

Helen viste sikker og trygg løfting hele veien. Serien som ga KM gull i både benkpress og styrkeløft 

ble tilslutt 125 kg i knebøy, 72,5 kg i benkpress og 125 kg i markløft.    

 

Celina Tunstrøm med 105 kg i markløft 
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Senior herre 
Senior klassen i styrkeløft for herrer besto av 3 Sande kk løftere.  

82,5 kg Sverre Diesen(uplassert) har store planer om å delta internasjonalt i benkpress og har 

derfor valgt å gå ned til klasse 82,5 kg. Denne gangen hadde han gått ned 8 kg på kun få uker og 

trykket var ikke det helt store. I bøy løftet Sverre 140 kg lett og kontrollert uten noe utstyr. I benk 

forsøkte han Norges rekord på 207,5 kg, men vekta kom ikke opp i noen av forsøkene. Sverre 

fullførte allikevel stevne etter å ha røket ut i benk og dro 170 kg i markløft uten noe som helst 

problem. Var etterpå fornøyd med at ryggen kjentes bra ut. 

 

100 kg Ronny Weum(2.plass senior) 

Ronny er et stilmessig forbilde for alle som vil drive med styrkeløft. Løft slik og du unngår skader. 

Og da kommer som kjent resultatene.  

Ronny har i år benkpress cupen som mål og har valgt å trene rolig i bøy og mark.  

Allikevel er styrken i disse veldig bra. 180 kg i siste bøy var en formalitet. I benkpress åpnet Ronny 

med 185 kg, dette kom opp og ble godkjent. 192,5 kg ble litt for tungt i dag i begge de neste 

forsøkene. I markløft endte Ronny med 200 kg, som selvsagt var svært lett.  

Man kan ikke unngå å glede seg til neste gang Ronny satser på et styrkeløft stevne. Da blir det pers.  

 

110 kg Frank Hansen(1.plass senior)  

Frank skal delta på NM om 3 uker og var i god 

form.  

Frank er ferskt medlem av Sande KK. Og har 

kun løftet 3 konkurranser.  

I bøy ble det noen tekniske misser på Frank. 

Han fikk bare godkjent 1 av sine løft og ble 

stående med 222,5 kg. I benk gikk det mye 

bedre. Ny stevne pers med 165 kg ble 

godkjent, med mer inne. I markløft tangerte 

Frank persen på 230 kg og var ikke langt unna å 

få opp 240 kg. 617,5 kg sammenlagt ble det 

endelige resultatet for Frank. Ny pers med 2,5 

kg selv om det ble med åpningsløftet i knebøy. 

 

 

Yngre veteran herrer: 
5 herre løftere deltok i yngre veteran for styrkeløft. 

100 kg Rune Grønvold(5.plass yngre veteran) 

Rune løftet 100 kg i knebøy. Og fikk opp nye perser i både benkpress og markløft med h.h.v. 90 kg 

og 160 kg. Noe som ga en sammenlagt på 350 kg. 

 

100 kg Stig Benserud(4.plass yngre veteran) Stig har nylig gjort comeback etter et 3 årig avbrekk.  

Stig begynte stevnet bra med ny pers i knebøy, 235 kg. I benk måtte han ha 3 forsøk på 127,5 kg før 

det ble godkjent. I mark tok han det pent og gav seg på 170 kg. Sammenlagt ble det 532,5 kg. 

 

100 kg Jan Sjøl(3.plass yngre veteran)  

Jan har lite tid til trening, men prøver å være på trening 1 dag i uken.  

Tydeligvis gjør han alt rett når han først er på trening. 225 kg i knebøy, 155 kg i benk og 245 kg i 

mark gav 625 kg sammenlagt. Noe som er imponerende med så lite trening i forkant. Håper Jan 

velger å løfte på Veteran NM senere i år. 

 

110 kg Geir Korvald(2.plass yngre veteran)  

Geir har slitt med en strekk i låret siste tiden og var skeptisk til hva han kunne klare i bøy og mark 

denne dagen. I bøy måtte han inn på 260 kg i bøy tre ganger da de 2 første ble underkjent. Dette 

løftet gikk lett opp i siste forsøk. I benk fikk han åpning underkjent. 2 forsøket på 190 kg gikk lett 

opp. I siste løft ble det miss på 195 kg. I markløft tok Geir kun et løft, 240 kg. Sammelagt 690 kg. 

Frank Hansen, 230 kg markløft 
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125 kg+ Knut Olav Hulbakviken(1.plass yngre 

veteran)  

Knut er en av verdens beste veteraner og er 

klar for å kjempe om edelt metall på NM om 3 

uker.  

I bøy åpnet Knut med et svært lett løft på 330 

kg. I neste meldte han inn hele 370 kg!! 

Dette løftet fikk han også opp, men løftet ble 

underkjent 2-1. Naturligvis ga Knut seg med 

knebøyen der. I benkpress gikk han inn på 230 

kg. Dette løfte gikk lett opp. Andre forsøket på 

240 kg ble noe for tungt. I markløft drar Knut 

310 kg uten problemer. 870 kg sammenlagt på 

åpningsløft er sterkt. Klart beste styrkeløfter 

på KM.  

 

Eldre veteran herrer: 
To løftere deltok i styrkeløft for eldre veteran. 

67,5 kg Sverre Paulsen(2.plass eldre veteran) 

Sverre hadde gått ned igjen i klasse 67,5 kg etter mange stevner i 75 kg klassen. Sverre løftet serien 

110 kg i knebøy, 70 kg i benkpress og 130 kg i markløft. Som resulterte i en sammenlagt på 340 kg.   

 

100 kg Anders Solheim(1.plass eldre veteran)  

Anders er tidligere landslagsløfter og gjorde comeback for et par år siden.  

Viste god form på KM og løftet pene 230 kg i knebøy, 150 kg i benkpress, 245 kg i markløft og 625 kg 

sammenlagt.  

 

 

KM benkpress 
 

Ungdom damer: 
67,5 kg Celina Tunstrøms(1.plass ungdom) Celina vent klassen med et benkpress på 80 kg.  

 

Ungdom herrer: 
110 kg Fredrik Sørbø(1.plass ungdom) 

Fredrik løftet sist første stevne med benkpress skjorte og sitt 3 stevne totalt.  

105 kg ble godkjent i andre forsøk, etter at forglemmelser av signaler medførte at 1.forsøk ble 

underkjent. I siste forsøk fyker 115 kg opp uten problemer, løftet underkjennes fordi han glemte å 

vente på signal. En mann for fremtiden. 

 

Junior herre: 
90 kg Kent Ole Engen(4.plass junior) fikk godkjent 100 kg. Som er 15 kg bak pers. 

75 kg Christian Kleven(3.plass junior) tangerte sin egen personlige rekord og fikk 3.plass i klasse 

junior. 

67,5 Henrik Burvang(2.plass junior) resultatet på 117,5 kg holder til en andre plass for junior. 

110 kg Karl Andre Vigenes(1.plass junior) Fersk løfter fra Ulefoss AK. Ender på 160 kg i benkpress 

og ny pers med 10 kg. Klar vinner i junior klassen. 

 

Senior damer: 
75 kg Helen Madsen(1.plass senior) Siden Heidi røk ut i benk, var Helen eneste senior dame i 

benkpress. 72,5 kg ble sluttresultatet hennes denne dagen. 

 

Knut Olav Hulbakviken, stevnets beste løfter 
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Senior herre: 
82,5 kg Jan Tore Andersen(4.plass senior) Satte ny pers i sitt andre forsøk og resultatet på 105 kg 

holdt til 4.plass i klassen. 

82,5 kg Aslak Febakke(3.plass senior) Aslak tok tredje plassen i senior med et løft på 145 kg. Var 

nær ved å ta andre plassen. 

110 kg Frank Hansen(2.plass senior) Kapret 2.plassen litt over 1 poeng foran Aslak med 165 kg 

godkjent. Ny pers i benk med 10 kg.  

100 kg Ronny Weum(1.plass senior) Ronny vant klassen med god margin med tellende resultat på 

185 kg. 192,5 kg var denne dagen litt for tungt. 

 

Yngre veteran damer: 
75 kg Lise Engnes(1.plass senior) Lise engnes var alene i klassen sin og fikk gullet med et løft på 

77,5 kg. 

 

Yngre veteran herre: 
100 kg Rune Grønvold(7.plass yngre veteran) Rune løftet til ny pers på 90 kg. 

100 kg Stig Benserud(6.plass yngre veteran) Stig sleit med å få igjennom sine benkpress denne 

dagen. Fikk åpningsløft, 127,5 kg, godkjent i siste førsøk. 

125kg Morten Novum(5.plass yngre veteran) Morten gjorde et lite comeback igjen, og hadde tatt 

av 10 kg. 

Sluttresultatet ble 160 kg. 20 kg bak pers.  

100 kg Jan Sjøl(4.plass yngre veteran) Tellende resultat for Jan denne gangen ble 155 kg. Persen 

hans lyder på 175 kg 

110kg Geir Korvald(3.plass yngre veteran) Fikk bare åpningsløft på 190 kg godkjent. Men ble 

allikevel nr.3  

125 kg+ Knut Olav Hulbakviken(2.plass yngre veteran) Første løftet på 230 kg holdt til en 2.plass 

125 kg+ Bjørn Grønvold(1.plass yngre veteran) Bjørn ble kretsmester i benkpress i yngre veteran 

etter et løft på 240 kg. Bjørn oppnådde stevnets beste poengsum uansett kategori. 

Et vondt håndledd hindret Bjørn på forsøkene på 247,5 kg. En vekt Bjørn snart vil overgå med 

mange kilo. Det er jeg overbevist om.  

 

Eldre veteran herre: 
67,5 kg Sverre Paulsen(4.plass eldre veteran) Fikk godkjent 70 kg. Har fra tidligere 90 kg som 

pers. 

100 kg Tore-Gunnar Olsen(3.plass eldre veteran) Fikk bare godkjent første løftet på 140 kg. 5 kg 

bak persen han satte på Benk NM i fjor. 

100 kg Anders Solheim(2.plass eldre veteran) Fikk godkjent 150 kg i konkurransen, og endet på 

2.plass. 

90 kg Charles Jørgensen(1.plass eldre veteran) 

ble kretsmester i eldre veteran etter et løft på 

170 kg. Vant klassen med over 18 poeng. Kun fire 

andre løftere på hele stevnet klarte å overgå 

poengsummen til Charles. 

Charles Jørgensen, kretsmeste 

benkpress eldre veteran 
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Knebøy m/stopp på Xbox bredt stand med strikk 

 
NSF hadde stor suksess med sin satsning for å tiltrekke datanerder til styrkeløft (se �Hvordan øke 

rekrutteringen i styrkeløft� i SI nr 3 2006). En mengde nerder benyttet seg av NSFs tilbud på �Xbox for 

Box Squat / Knebøy med stopp på Xbox bredt stand�, og dette førte til en massiv økning av 

medlemsmassen i NSF. Nerdene er nå i full gang med styrkeløfttrening og Xbox box squat. Som kjent er 

nerdene initiativrike, og de har derfor fortsatt med å søke på internett etter variasjoner av box squat. 

Bl.a. så er det flere som har funnet referanser til knebøytrening og box squat med strikk. Knebøy med 

strikk blir på internett omtalt som en variasjon av knebøy som kan øke eksplosiviteten i løftet.  

 

Under ser vi nerden Konrad Kassenböyer som forsøker seg på knebøy m/stopp på Xbox bredt stand med 

strikk:       

 

 
Konrad Kassenböyer med medhjelper 
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På internett ble grønne og blå strikker omtalt, men Konrad hadde kun hvite 

 

 

Til SI uttaler Konrad at knebøy m/stopp på Xbox bredt stand med strikk dessverre ikke har hatt den 

forventede effekten. I begynnelsen økte eksplosiviteten marginalt helt nederst i løftet, men effekten 

avtok i takt med at smerteterskelen økte. Imidlertid uttaler Konrad at han ikke har gitt opp håpet, da 

han på internett har lest flere store og sterke menn bruke begrepet �feel the burn�, og at dette visstnok 

skal være nøkkelen til å bli stor og sterk. Da smerten i Xbox squat med strikk ikke er ulik en brennende 

følelse, så regner Konrad med at det bare er et tidsspørsmål før han får den forventede effekten. 

 


