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NM 2007 i Bergen
Tekst: Oddbjørn Steen
Odin
Styrkeløftklubb
arrangerte styrkeløftNM
2.-3.mars
i
Haukelandshallen
i
Bergen. Her følger en
liten oppsummering av
mesterskapet.
Så var det på tide å komme
ned på nasjonalt nivå igjen
etter noen måneder i VMrus,
og
kåre
årets
norgesmestere i styrkeløft.
I Bergen var Odin SK igjen
klar til å gjennomføre
mesterskapet i kjent stil i
Haukelandshallen.
Rutinerte
arrangører
i
kjente omgivelser gjorde
også til at mesterskapet
holdt
den
stramme
timeplanen over to dager.

Nye regler
NM ble det første store
stevnet med de nye reglene
som er vedtatt, hvor det er
dommersignal
for
tilfredsstillende stopp samt
at det ikke er lov å løfte
hodet i benkpress. Juryen
måtte
justere
dommerplasseringer og gi
noen føringer på stoppen,
men det så ut som de fleste
taklet overgangen veldig
godt.

Foto: Jøren Skadsem Eikeland
poeng
i
mesterskapet.
Klassen -67,5 ble dominert
av
veteranløfteren
Jan
Roytvand med 562,5 kg
sammenlagt.
I -75 sørget jr-løfter Simen
Imingen for å stoppe
veteranen Tormod Andersen
som vanligvis stikker av
med gullmedaljen i klassen.
655 sammenlagt på Simen
er
det
virkelig
internasjonalt nivå over, og
teknikken er det heller
ingenting å utsette på.
At Sigve Valentinsen tok
gullet i -82,5 kommer
neppe som noen bombe. Å
se den mannen bøye 300 kg
på nesten hvert eneste
stevne
er
meget
imponerende. Etter Sigve
kom Joakim Bjerke. Han
sikret seg nok en rekord, og
står nå med 5(!) ulike
norgesrekorder i benkpress
fra -75 til -90 kg klassen.

forhåndsfavoritten
klar:
Alexander Kirketeig. Med
tankegangen ”klarer jeg
ikke 300 i knebøy så
fortjener jeg ikke å bli
norgesmester” startet han
rett på en vekt han ikke
fikk godkjent. Med det lå
veien klar for klubbkompis
Stian Botnen, som med litt
mer fornuftige høyninger
havnet
på
735
kg
sammenlagt og sin første
norgesmester-tittel.

Helt
til
slutt
på
fredagskvelden var det klart
for
-90.
Her
var

Lettvekterne
Som alltid var de letteste
utøverne først ute. Roy
Brandtzæg var usikker på
formen pga smerter i
lårmuskulaturen,
men
gjennomførte meget bra
med 5 kg over resultatet fra
VM og slettet i samtidig en
nesten 20 år gammel
sammenlagt-rekord i -60.
230 kg ble også stående som
det beste markløftet på
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Joakim Bjerke sikrer sølvet i -82,5 kg klassen.
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NM 2007 i Bergen
Tekst: Oddbjørn Steen

Foto: Jøren Skadsem Eikeland
Videre opp i klassene tok
”sjefskjerringa” Heidi Hille
Arnesen seieren over Anita
Sæbø i -82.5.
I både -90 og 90+ var det to
NM-debutanter som stilte til
start. Renate Loraas fra
Oslo SK var uheldig med
balansen i knebøy i sine to
siste løft men kom seg
velberget
mesterskapet
med gull og nye personlige
rekorder. Heidi N. Monsen
var også alene i klassen sin,
og løftet til sammen 375 kg
uten støttedrakter.

Tungvekterne
Renate Loraas kjemper hardt i knebøy.

Damenes løfting
Blant damene var det
usikkerhet om man ville få
nok deltakere til å kunne
dele ut kongepokal, men
med 15 damer til start holdt
det akkurat.
Synnøve Lund endte opp
med 400 kg og gull i -60 kg,
men
tett
bak
fulgte
styrkeløftkometen Kristine
”Tutta” Hanssen med 9
godkjente løft.

landslagsutøverne ble også
Inger holdt igjen av Dietmar
Wolf med tanke på å spare
seg til EM. 550 kg fordelt på
205-130-215 er det bare
Ingunn som kan matche,
selv på internasjonalt nivå.
Dette var for øvrig mer enn
nok
til
Inger
kunne
innkassere
enda
en
kongepokal.

Lørdagen startet med -100
kg. Jan Inge Espedal fra
Sandnes AK viste veldig
solide
takter
med
9
godkjente løft og 772,5 kg
sammenlagt.

Bente Arntsen var ikke langt
fra å ryke ut allerede i
knebøy. Hun måtte ha 3
forsøk
på
162,5
før
dommerne var fornøyde
med dybden. Resten av
stevnet gikk mye bedre og
nok et NM-gull var hennes.
Gullet i -75 har lenge vært
satt av til Inger Blikra.
Ingunn Elise Haakonsen har
tatt opp jakten, men
fremgangen til Inger ser
ikke ut til å stoppe med det
første. Som resten av
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Jan Inge Espedal gjorde en god figur under stevnet.
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NM 2007 i Bergen
Tekst: Oddbjørn Steen

Foto: Jøren Skadsem Eikeland

-110 klassen hadde hele 12
løftere, men ingen var i
nærheten av å utfordre Tor
Herman
Omland.
Han
klinket til med serien 350262,5-310.
I herrenes nest tyngste
klasse var det heller ikke
spesielt mye spenning med
tanke på seieren. Asbjørn
Randen ble i fjor første
mann til å runde tonnet
sammenlagt,
og
denne
gangen fikk han godkjent
400 kg i knebøy og flyttet
sammenlagtrekorden med
2,5 kg opp til 1010 kg. Med
det resultat endte han
selvfølgelig også opp med
kongepokalen.

Kongepokaler: Dette bildet kunne like gjerne vært fra fjorårets
NM, men det er det altså ikke. Foto: Roy Kjetil Danielsen

På forhånd så 125+ ut til å
bli en kamp mellom Olaf
Dahl
og
Knut
Olav
Hulbakviken. Men siden
Knut Olav måtte ha tre
forsøk
på
å
få
åpningsvekten
i
både
knebøy og benkpress ble
han liggende etter Olaf, og
kjempen fra KK-67 kunne
innkassere seieren uten
videre problemer med 930
sammenlagt.

Banketten
På banketten ble de vanlige
pokaler og utmerkelser delt
ut, men en mann fikk ekstra
oppmerksomhet.
Dietmar
Wolf,
som
har
vært
landslagstrener for Norge i
10 år, fylte 50 år. Gaver ble
overrakt og taler ble holdt
for en mann som har betydd
veldig mye for styrkeløftNorge.
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Juryen, her ved Arnulf Wahlstrøm, Vidar Tangen og Arne
Vidar Stølan, diskuterer underveis.

Dietmar med
gaver i
anledning 50årsdagen.
Foto: Roy
Kjetil
Danielsen
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NSFs samarbeidspartnere
NSF er stolte av å presentere våre samarbeidspartnere:

Antidoping Norge
Ren idrett - rettferdig konkurranse. Et slagord 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.
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Ungdom og Junior Nordisk i Säffle, Sverige
Tekst: Tone Ingebretsen Foto: Kristine Hanssen
En
vakker
men
stormfull
vårdag
i
Sverige skulle vise seg
å bli starten på en
svært vellykket helg.
Ungdom
og
Junior
Nordisk 2007 skulle
avvikles i Säffle ved
Väneren, og alt så ut
til å være velorganisert
fra første stund.
Den norske troppen ankom
Säffle i flere grupper, men
allikevel nokså på samme
tidspunkt fredag 20. april.
To ni-seter busser fra
henholdsvis Brumunddal og
Gardermoen, i tillegg til at
Egil Kroknes kom i privatbil
sammen
med
Thomas
(Puzicha) og Tutta (Kristine
Hanssen), gav et samlet
antall
norske
representanter
på
20
personer.
Fredag ettermiddag var det
teknisk møte og kongress –
kongress kjennes nok som
en litt overdimensjonert
betegnelse med så få
deltakere/nasjoner
–
årsmøte er vel mer naturlig
å si.
Under teknisk møte var det
få endringer, eller rettere
sagt
strykninger,
da
endringer ikke aksepteres
etter endelig påmelding i
NPF regi.
De fleste løfterne viste seg
å være ankommet, og var
etter sigende i storform.
Arrangøren informerte om
hva som skulle skje under
åpningsseremonien,
litt
praktisk informasjon om
selve stevneavviklingen og
litt om hvilke fasiliteter
som lå i byen og rundt
stevnearenaen.
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Kongressen/årsmøtet
Etter at det i fjor ble
endringer i terminlista med
hensyn til hvilke og hvor
ofte en skal arrangere de
forskjellige
nordiske
mesterskap, har årsmøtet i
NPF blitt flyttet til U/JR.Nordisk av flere årsaker.
For det første er dette det
eneste
nordiske
mesterskapet
som
arrangeres hvert eneste år.
Dette ble bestemt på
bakgrunn av et definert
behov
for
å
ha
et
internasjonalt tilbud som
ligger mellom et nasjonalt
ungdom
og
juniormesterskap
og
ungdom/junior-EM. I tillegg
til dette er det også av stor
betydning at ungdom har en
arena hvor de treffer
likesinnede på tvers av de
nordiske
landegrensene.
Det er også avgjørende for
styrkeløftsportens
videre
vei at det satses på
juniorene.
Personlig synes jeg det er
storartet å avholde kongress
i
samband
med
konkurransen til våre unge,
fremadstormende løftere –
det er tross alt her
fremtidens
løftere
konkurrerer.
Sakslista til årsmøtet var
ganske så smal… det har
vært en del diskusjoner
rundt måten å drifte NPF
på, det sier seg selv at med
ett møte i året, er det lite
tid å bruke på det tiltenkte
solide
samarbeidet
om
gode, kreative løsninger hva
økt aktivitet innen nordisk
styrkeløftsport gjelder.
Akkurat denne gang ble det
satt
av
litt
tid
til
erfaringsoverføringer
mellom nasjonene. Blant
annet
kunne
Danmark

Mesterskapslogoen, fra seffleak.se

informere om et juniorprosjekt som var iverksatt
rundt årsskiftet. Sverige har
vært god på rekruttering av
ungdom- og juniordamer,
mens vi har vært gode på å
utdanne
trenere
og
aktivitetsledere i klubbene,
slik at trenernettverket blir
solid og treningsfilosofien
har en helhetlig ramme.
”Redningen”
til
NPFs
aktivitet
heter
Esbjørn
Haraldson. Han kommer fra
Jönköping SK og har sagt
seg villig til å ajourføre
rekorder og å holde liv i
NPF sin nettside. Denne
nettsiden vil nok fremstå i
ny drakt om ikke så altfor
lenge.
Økonomisk er situasjonen i
NPF svært tilfredsstillende,
og medlemskapsavgift samt
deltakeravgiftene
ble
opprettholdt som før.
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Ungdom og Junior Nordisk i Säffle, Sverige
Tekst: Tone Ingebretsen Foto: Kristine Hanssen
Parallelt med årsmøtet i
NPF, hadde den norske
lagledelsen
møte
hvor
arbeidsfordelingen
ble
bestemt. Hver enkelt løfter
fikk så informasjon om
hvem som skulle hjelpe til
med hva under selve
konkurransen. Det var en
lang dag med mye løfting vi
hadde foran oss, og det
med tanke på at Tutta
(Kristine Hanssen) skulle til
innveiing allerede klokken
0700, og hvor undertegnede
skulle stå for innveiingen,
var det bare å stupe til køys
så tidlig som mulig.

Stevnet starter
Tidlig lørdag morgen, ja det
var nesten natt syntes jeg,
sto vi opp for å gjøre klar til
innveiing. Tutta og Martin
Ringsrud skulle først i ilden
av våre, da dette var våre
to
deltakende
ungdomsløftere. Tutta så
uforskammet opplagt ut,
Martin var litt mer stille.
Småkaotiske
tilstander
møtte oss i gangen, men
innveiingen
gikk
nokså
smertefritt. Det var tre
grupper som skulle starte
seansen, og Tutta var i
gruppe 1, men først av alt
stod åpningsseremonien på
programmet.
Säffle AK hadde virkelig
slått
på
stortromma,
arenaen var stilig designet
med nødvendige lyskastere
og rolig bakgrunn. Dette
fremhevet løfteren i en
ellers stor sal. Publikum
fikk et forrykende show
servert, med innmarsj av
deltakende nasjoner, svensk
nasjonalsang sunget ”live”,
danseoppvisning av både en
mix-tropp og en utrolig
dyktig
dansetropp
og
fyrverkeri.
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Tutta, 142,5 kg i knebøy
Speaker
under
mesterskapet var Alexander
Grenehed, i tillegg vandret
Fredrik fra arrangørklubben
rundt med mikrofon både
for å få opp stemningen og
også for å gjøre korte
intervjuer i pausene.
Det
opplevdes
veldig
positivt at det var lagt så
mye arbeid i Ungdom og
Junior-Nordisk, da dette
utvilsomt er et av de
viktigste mesterskapene og
det beste springbrettet for
kommende
toppidrettsutøvere
innen
styrkeløftsporten.
Vel, tilbake til løftingen. 
Ingen tvil om at vi etter
hvert er i ferd med å få en
dyktig
og
rutinert
ungdomsløfter
på
damesiden. Det syns at
jenta tar seg tid til å tenke
teknikk på trening, at hun
er lyttende til gode råd, og
at hun er bestemt og
strukturert. Jeg tror alle,
og da mener jeg både
nordmenn i salen, svensker,
dansker og finner, lot seg
imponere over løftinga til
Tutta, som var i en klasse
for seg.
Med serien knebøy:142,5
kg. – benkpress: 92,5 kg. –

markløft: 157,5 kg. på en
kroppsvekt på 57,7 kg. er
det bare å ta hatten av for
den 17 år gamle løfteren
vår.
En
rekke
norske
rekorder for ungdom ble
flyttet på, og bare for å
toppe det hele satte hun
også ny nordisk rekord både
i markløft og sammenlagt.
Hatten av og gratulerer så
mye
til
den
nybakte
nordiske mesteren vår!
Martin Ringsrud hadde full
kontroll på kroppsvekta og
veide inn på 89,5 kg. Han
hadde i forkant satt seg som
mål å sette personlige
rekorder, noe som selvsagt
gav
oss
et
godt
måleparameter med hensyn
til å kontrollere om han var
i forventet form under
konkurransen. Med serien
230 – 165 – 215 og altså 610
kg sammenlagt kunne vi
konstatere
en
flott
formkurve, og det faktum
at målene under Nordisk ble
oppnådd.
Martins
løfteteknikk
er
veldig ryddig, og det var
med en smule stolthet jeg
hørte publikum mumle noe
om de norske løfternes
”snygge”
knebøyteknikk.
Ikke verst
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Ungdom og Junior Nordisk i Säffle, Sverige
Tekst: Tone Ingebretsen Foto: Kristine Hanssen
flott fjerdeplass til en flott
styrkeløfter vi garantert vil
se mer til.

Simen Imingen drar opp imponerende 250 kg
Martin plasserte seg for
øvrig som nummer 1 i
klassen, 50 kg. foran
nummer 2.
Nordisk Mester – gratulerer
så mye!
Det gikk slag i slag hele
dagen, og juniorløfterne
stod klar til innsats allerede
mens markløften var i ferd
med
å
avsluttes
for
ungdommenes del. Det ble
besluttet
at
alle
seierseremoniene
skulle
kjøres under banketten,
dette
for
å
holde
programmet
sånn
noenlunde.
Norge hadde med 5 løftere i
første juniorpulje.
Disse var Morten Helliesen,
Simen Imingen, Alexander
Høyvik, Martin Bakke og
Michael Elle. De var alle
rapportert i god form, noe
deres
prestasjoner
underveis også beviste.
Morten Helliesen veide inn i
67,5 kg.-klassen og hadde
som mål å løfte 525 kg.
sammenlagt. Det ble ikke
full klaff i alle øvelser, men
serien 197,5 – 112,5 – 205
og
altså
515
kg.
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sammenlagt, holdt til sølv i
klassen. Slett ikke verst for
en debutant internasjonalt!
Simen Imingen hadde i
forkant satt seg som mål å
klatre ett trinn opp på
pallen i forhold til i fjor –
det vil si at han hadde som
mål å komme seirende ut av
konkurransen, noe han også
gjorde.
Simens
flotte
løfteteknikk og bestemte
entre på løfteplattingen gav
ham serien 252,5 – 165 –
250
og
667,5
kg.
sammenlagt. Dette var også
et resultat vi stolt kunne
konstatere holdt til 2.plass
på poeng av samtlige
juniorløftere.
Alexander
Høivik
representerer Florø T & IL,
hvor også andre store og
anerkjente
løftere
har
startet sin internasjonale
karriere. Alexander løftet i
samme
vektklasse
som
Simen – hvilket var en tøff
klasse. Målet, eller ønsket,
om en medalje i klassen ble
dessverre ikke nådd, men
resultatet står det respekt
av: 210 – 175 – 205 og
590kg til sammen, gav en

Michael Elle veide inn som
lett løfter i 82,5 kg.klassen, og sammen med
Martin Bakke skulle de vise
tenner i nevnte klasse.
Michael hadde satt seg som
mål å løfte 600 kg.
sammenlagt, noe han da
også gjorde – nå skal det
sies at det ble diskusjoner
om hvorvidt ikke også siste
knebøy burde ha vært
godkjent,
men
2-1
avgjørelser må nødvendigvis
tippe en eller annen vei,
denne gang i vår disfavør.
Vi trøster oss med at her er
det betydelig mer å gå på.
Som en liten kuriositet må
det bare nevnes at Michaels
foreldre
begge
har
konkurrert
i
styrkeløft,
både
nasjonalt
og
internasjonalt. Anne Lise,
Michaels mor har fortsatt
gjeldende Nordisk rekord
for ungdom i knebøy. 132,5
kg i knebøy i 48 kg.-klassen.
Rekorden er snart 23 år
gammel.
Dette
er
et
resultat i øvelsen som også
den dag i dag er et utrolig
bra resultat.
Lars, Michaels far, kan
skilte med en 3. plass i
junior-VM en gang på
midten av 80-tallet. Her er
det altså gode gener og
lovende utsikter for videre
vei med hensyn til Michaels
styrkeløftkarriere.
Martin gjorde også sine
saker bra. Han satte seg
mål som ikke gikk på
plassering,
men
egen
innsats. Fire perser og ni
godkjente løft var Martins
mål, og serien 260 – 132,5 –
225 – 617,5 kg. sammenlagt
gav ham 7 av 9 godkjente
og en flott 2.plass i klassen.

9

Ungdom og Junior Nordisk i Säffle, Sverige
Tekst: Tone Ingebretsen Foto: Kristine Hanssen
Nok
en
juniorløfter

lovende

I 90kg.-klassen hadde Norge
ingen
deltakere,
til
gjengjeld hadde vi to solide
løftere i 100 kg.-klassen.
Jørgen A. Hansen så faktisk
svært sterk ut allerede før
løftinga. Han beviste også
dette ved å knuse all
motstand med ni godkjente
løft, og en serie som sa 300
– 187,5 – 275 og hele 762,5
kg. Med dette resultatet
sikret Jørgen seg gull, og vi
gleder oss til fortsettelsen
og junior EM i juni.
Jøren Skadsem Eikeland har
også gått opp en klasse og
konkurrerer
i
samme
vektklasse som Jørgen, det
skiller nå kun to kg på de to
løfterne på kroppsvekta.
Jøren har hatt som vane å
avslutte sine konkurranser
med tredjeløft som er så
lette som de fleste andre
løfteres åpningsløft. Denne
gang ante vi i det minste at
Jøren
kjempet
litt
i
markløft.
Tekniske
problemer
hindret
dessverre full uttelling i
benkpress, så totalt sett er
det potensial for langt flere
kilo til junior-EM. Jøren fikk
en
fin
fjerdeplass
i
konkurransen.
Morten Hope var letteste
løfter i klasse 110 kg. Han
hadde i forkant slitt noe
med
sykdom,
men
overskuddet var i ferd med
å melde sin ankomst, og det
var altså et riktig valg å
starte
i
konkurransen.
Medalje og et resultat
mellom 700 og 720 kg. var
akseptabelt mente Morten i
forkant av mesterskapet.
Morten skremte oss med å
miste sitt første løft i
knebøy, men overbeviste
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med å kjøre godkjent i
resterende
løft
og
resterende øvelser. Åtte av
ni
løft
godkjent,
bronsemedalje (kun 2,5 kg.
bak sølvmedalje), serien
270 – 197,5 – 242,5 og 710
kg. sammenlagt må jo være
et særdeles akseptabelt
resultat.
Håkon Farstad så unektelig
sterk ut der han ankom
arenaen. Han så også ut til
å ville løfte mye denne dag.
Håkon sa før mesterskapet
at han var veldig fornøyd
med oppkjøringen, så at det
var duket for personlige
rekorder, var vi vel ikke i
tvil om.
Det ble også kommentert
fra
flere
hold
at
løfteteknikken var betydelig
bedret. Dette gav seg utslag
i 310 kg. i knebøy, 207,5 kg.
i benkpress (2,5 kg i pers i
begge øvelser) og 310 kg i
markløft (5 kg. pers) Totalt
ble det suverene 825 kg og
gullmedalje. Det er bare å
gratulere!

Siste nordmann ut var Jon
A. Herjuaune – og mens jeg
sitter her å skriver undrer
jeg på hvor mange varianter
Jon sitt etternavn fikk i
løpet
av
denne
konkurransedagen…når det
er sagt har vel kanskje vi en
del varianter på våre finske
venners navn også
Uansett, Jon identifiserte
de
forskjellige
navnekombinasjonen
og
kom inn på plattingen når
han skulle, og han er
åpenbart
sterk.
Litt
debutnerver var der nok i
knebøy, men det gikk seg
definitivt til. Serien 260 –
180 – 260 og 700 kg.
sammenlagt var kanskje litt
under
Jons
egne
forventninger, men det
holdt definitivt til seier i
klassen – bra jobbet,
gratulerer!
Programmet holdt og vi fikk
en hel time til disposisjon
før
banketten
startet.
Under banketten ble det
foretatt premieutdeling.
Tutta ble mesterskapets
beste
dameløfter.
Hun
løftet mest kilo av alle og

Bra stemning på bakrommet

10

Ungdom og Junior Nordisk i Säffle, Sverige
Tekst: Tone Ingebretsen Foto: Kristine Hanssen
ble også best på poeng – det
ble en del turer frem og
tilbake til seierspallen for
Tuttas del.
Lagkonkurransen for damer
ble
vunnet
av
arrangørnasjon Sverige.
På
herresiden
er
premieringen delt i Ungdom
og
Junior.
Med
en
ungdomsløfter
er
det
vanskelig å hevde seg i
lagkonkurransen,
men
Martin ble nummer 7 på
poeng, hvilket bekrefter at
det er et stort talent vi har
med å gjøre her.
Medaljehøstingen fortsatte
på
juniorsiden…og
juniorguttene
vant
lagkonkurransen – veldig
gledelig.
Banketten var ellers fylt
med god mat fra Italiensk

danseoppvisning, DJ Daniels
underholdning
og
takketaler.
Ingen tvil om at det var et
meget
velarrangert
mesterskap,
vi
håper
virkelig at Säffle AK påtar
seg et arrangement i
fremtiden også engang.
Jeg
vil
også
benytte
anledningen til å rose
trenerteamet som deltok
under konkurransen. Det
var til tider hektiske
tilstander,
med
mange
løftere
i
oppvarmingen
samtidig som det pågikk
konkurranseløfting. De så ut
til å bevare roen, og etter
tilbakemeldingene fra de
aktive å dømme var det god
hjelp å få underveis i
konkurransen.
Bussturen
hjem
gikk
strålende
både
for

passasjerene som satt på
med Trond (P. Henningsen)
og de som satt på med
Dietmar.
Jeg har vært i kontakt med
Tutta etter konkurransen,
det tyder på at turen gikk
greit også for de to som
kjørte
sammen
med
dommer, Egil Kroknes.
Neste år arrangeres Ungdom
og Junior Nordisk i Norge,
nærmere
bestemt
Brumunddal.
En
viktig
målsetting da er å få med
flere
dameløftere,
en
annen er å fortsatt vinne
lagkonkurransen
for
herrejuniorene.
Takker for en flott tur
sammen med en flott gjeng!

Jon Arne Herjuaune med 260 kg i markløft

buffet,
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Styrkeløftstripen
Av: Tommy Hauge
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Andreas Hjelmtveit verdensmester!
Tekst og foto: Tone Ingebretsen
Mandag 12. mars var
dagen da styrkeløftere
i
Rogaland
skulle
samles for å hedre
verdensmester i klasse
100-kg,
Andreas
Hjelmtveit.
Rundt 70 styrkeløftere og
styrkeløftvenner
fra
Hommersåk AK, Ganddal
AK,
Stavanger
SK
og
Sandnes AK samlet seg i
treningslokalet til Sandnes
Atletklubb,
hvor
all
aktivitet for øvrig ble
stoppet et par timer for
anledningen.
Det var selvsagt meningen å
låne kafeen, bydelshuset
eller møtelokalet til denne
seremonien, men grunnet
høy aktivitet i alle egnede
lokaler, ble vi nødt til å
improvisere.
Nå skal det jo sies at med
så mange mennesker på så
få kvadratmeter, synet av
vektstenger, vektskiver og
lukten av svette, ble jo
premieutdelingen
nokså
korrekt
og
kjent
for
Andreas.
Styreleder
i
Rogaland
Idrettskrets, Unn Birkeland

Blomster, medaljer og pokal.
og Varaordfører, Pål Morten
Borgli, i Sandnes kommune
deltok også under denne
uhøytidelige samlingen.
Som alle andre celebre
gjester
ankom
Andreas
lokalet sist. Til stormende
jubel og applaus ble han
heiet
frem
til
den
improviserte seierspallen.

I talen til Andreas og de
fremmøtte, ble det gitt en
kort
redegjørelse
for
situasjonen, og det ble også
fokusert på hvilken flott
rollemodell Andreas er for
styrkeløftsporten.
”De fleste her er kjent med
at polakken Michael Wilk
testet
positivt
på
dopingprøven tatt under VM
i Stavanger, noe som
medførte at Andreas altså
er
den
rettmessige
verdensmester i 100 kg.klassen.”
”Vi setter stor pris på at
juksemakere avsløres – det
er allikevel trist å vite at
sporten vår og idrett
generelt fortsatt opplever
at utøvere benytter kunstig
stimuli for å nå sine mål.”

Kake som er en verdensmester verdig.
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Andreas Hjelmtveit verdensmester!
Tekst og foto: Tone Ingebretsen
”Det er andre året på rad
at nettopp du Andreas får
dine
velfortjente
gullmedaljer
etterskuddsvis. Først som
junior
verdensmester
i
2005,
og
nå
som
verdensmester i 2006.”
”Denne gang ble du også
frarøvet opplevelsen av å
stå øverst på pallen med
hjemmepublikum
i
Stavanger Idrettshall.
Sammenkomsten her i dag
vil på ingen måte kunne
erstatte den opplevelsen,
men du få se på det som et
plaster på såret.”
Deretter delte VM-sjef og
ambassadør
for
region
Stavanger, Morten Haugseng
ut
knebøygullet,
og
varaordfører Pål Morten
Borgli fikk æren av å dele
ut sammenlagtgullet.
For høyttalerne ble det nok
et sjokk å spille den norske
Nasjonalsangen, da det
normalt bare er Rammstein
og lignende som kommer ut
av disse høyttalerne…
Det tok seg veldig godt ut
med ”Ja, vi elsker” i denne
settingen i alle fall.
Som de fleste kjenner til
ble også prisen ”Årets
løfter”, både dame- og
herreløfter
offentliggjort
under
NM-banketten
i
Bergen, første helg i mars.
Hildeborg Juvet Hugdal
mottok damenes ”Årets
løfter” i Bergen, mens vi
benyttet denne anledningen
til å dele ut herrenes ”Årets
løfter” til Andreas.
Det var i utgangspunktet
denne pokalen Andreas
antok at han var ”innkalt”
for å motta, og da passet
det bra at det i det minste
var en del av seansen.
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Andreas og Hildeborg, to flotte verdensmestere.
Hildeborg trodde også at
hun var til stede kun for å
bidra som medhjelper under
premieutdelingen – nå er
det nå en gang slik at hun
går sjelden hjem tomhendt
fra noen seierseremonier.
Rogaland Idrettskrets har en
Innsatspokal som deles ut
hvert år. Denne ble for
første gang delt ut på
midten av 60-tallet, og da
til turneren Åge Storhaug
fra Klepp. Prisen kan kun
vinnes en gang, og i 2006
gikk Hildeborg seirende ut
av denne kåringen.

på ny verdensrekord, 193
kilo,
i
benkpress,
og
avsluttet
med
VM-gull
sammenlagt på 660 kilo."
Styreleder i RIK, Unn
Birkeland, delte ut en
nydelig pokal og vakre
tulipaner
som
kledde
vinneren
i
følge
prisutdeleren.
Seremonien ble avsluttet
med brus, kaffe og kaker,
og hyggelig prat om alt fra
styrkeløft til styrkeløft...

Det var en enstemmig
Idrettskrets som gikk inn for
dette,
og
følgende
begrunnelse ble gitt:
"Hugdal har dominert som
juniorløfter de siste årene,
med både VM- og EM-gull. I
VM på hjemmebane i
Stavanger
i
november
markerte hun seg sterkt i
sitt første senior-VM. 23åringen åpnet med gull og
norsk rekord med 265 kilo i
knebøy, fortsatte med gull
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Andreas Hjelmtveit verdensmester!
Tekst: Oddbjørn Steen
StyrkeIdrett
har
benyttet anledningen
til
å
stille
noen
spørsmål til Andreas.
For de som drømmer
om VM-tittel, så kan
det være noen gode
råd å finne.
Hvordan var det å løfte i
Stavanger?
Var helt fantastisk! Er nok
det beste stevnet jeg har
løftet på. Er en ubeskrivelig
følelse når man hører
navnet sitt bli ropt opp og
idet
du
kommer
på
plattingen så stiger jubelen
i taket! Hele uka var en
opplevelse.
Spesielt kjekt når vi stiller
med fulle lag og så mange
av de norske hevder seg!

FAKTA
Vektklasse: -100
Personlige rekorder
KB: 350
BP: 212,5 ML: 352,5
Sammenlagt: 912,5
6 Norgesrekorder (4 Jr, 2 Åpen klasse).
Verdensmester i Jr og Åpen klasse.

Hva kreves for å bli verdens
beste styrkeløfter i sin
vektklasse?
Målrettet trening over lang
tid, bra kosthold, litt gener
og en masse flaks!
Både på Jr-VM og nå sist på
VM i Stavanger ble feil
vinner kåret på stevnet, når
du egentlig burde stått
øverst på pallen. Hva synes
du om å bli frarøvet denne
opplevelsen
på
to
verdensmesterskap?
På begge stevnene så var
jeg veldig godt fornøyd med
en sølvmedalje. Å få
vite noen måneder etterpå
at jeg får gull, var jo da
bare enda bedre! Hadde
selvfølgelig vært bedre å få
stått på pallen der og da,
men er på ingen måte
misfornøyd med å få gullet i
posten:) Bedre at doperne
blir tatt i ettertid, enn at
de ikke blir tatt i det hele
tatt.
Du er nå verdens beste, er
du redd for å bli "mett"
allerede nå, eller gir dette
bare inspirasjon til videre
satsing?
Målet om å stå på pallen i
senior vm innen 5 år er
nådd, så for å holde
motivasjonen oppe så må
jeg nok sette meg nye mål.
Det viktigste er uansett
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å trives med treninga, og så
lenge jeg gjør det så holder
jeg på videre.
Fikk
meg
en
liten
motivasjonssvikt rett etter
VM, så det gikk en god
stund før jeg begynte å
trene igjen. Er likevel i
gang igjen nå, så det blir
stevner igjen til høsten.
Du trener litt alternativt i
tillegg
til
styrkeløfttreninga, er dette noe du
vil anbefale til andre, og
evt. hva slags trening er det
snakk om?
Har alltid trent veldig
variert og vil nok alltid
fortsette
med
det.
I
grunntreninga legger jeg inn
litt
utholdenhetstrening.
Den økte utholdenheten gir
meg bedre restitusjon når
jeg
kommer
til
oppkjøringsperiodene og de
tunge vektene. Jeg henter
meg fortere inn mellom sett
og kan trene hardere. Man
må likevel balansere dette,
slik at det ikke går for mye
ut over styrken. Å trene
utholdenhetstrening
i
månedene før stevnet må
for all del unngås! Å legge
inn ei alternativ økt i uka,
som for eks svømming,
squash, sykling e.l. tror jeg
også er en stor fordel i
forhold til å forebygge
skader.
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Andreas Hjelmtveit verdensmester!
Tekst: Oddbjørn Steen
Utstyr har stor betydning i
styrkeløft. Trener du ofte
med drakter, eller er det
kun i forbindelse med
oppkjøring til stevner?
Har aldri vært den som
trener veldig mye med
drakter. Har noen økter i
forkant av store stevner.
Burde nok kanskje trent
mer med utstyr, noe jeg
skal forsøke å få gjort før
stevnene til høsten.
Føler du at kostholdet har
stor betydning for deg, og
hvordan vil du anbefale
andre løftere å legge opp
kostholdet?
Har alltid vært opptatt av å
ha et bra kosthold og tror
nok at mange løftere kan
hente en del på å forbedre
kostholdet sitt. Spis hver
2,5-3timer, pass på å få en
god proteinkilde i hvert
måltid, få i deg bra fett og
hold deg unna junk!
Har du planer om å gå
videre opp i vektklassene,
eller har du tenkt å holde
deg i -100?
Holder meg nok i -100. Har
noen 3000m krav på skolen
til våren og høsten som
ikke er forenlig med å veie
110kg.:)
Hvilke fremtidige mål har
du satt deg?
Trives med treningen og
holde meg skadefri!
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Diddls Hjørne
Tekst: Jan Baggerud Larsen

Alternative øvelser i styrkeløft
I alle år har treningsøvelsene i kraftidretter vært heftig diskutert. Enkelte er veldig opptatt av
spesifisitetsprinsippet og trener kun øvelser som er mest mulig lik konkurranseøvelsene, mens andre
mener at mer variasjon er essensielt. Dette kan vi bl.a. se i vektløfting hvor bulgarerne nesten
utelukkende trener rykk og støt og knebøy, mens russerne trener mange forskjellige øvelser og veldig
variert. Den samme tendensen har vi også sett innen styrkeløft. I den ene enden har vi f.eks Herman
Kortes 3x3 program som baserer seg på kun knebøy, benk og mark, og i den andre enden har vi Westside
Barbell Club som benytter seg av et utall av øvelser og varianter av øvelser. Hva som er mest riktig skal
være usagt, men for de som foretrekker et noe mer variert øvelsesutvalg vil jeg nå presentere en
fantastisk øvelse som er et resultat av intens forskning, tenkning ”utenfor boksen” og uhell. Det går for
øvrig rykter om at tenkning ”utenfor boksen”, eventuelt ”på boksen”, var årsaken til at man i sin tid
oppfant ”box squats”, eller på godt norsk ”Knebåy med stopp på Kloss med Bredt Stand Dreikampf
Gewichgeheben Bundesrepublik GmbH”.
Øvelsen jeg refererer til er en variant av såkalt ”utfall”. Tradisjonelt utføres denne øvelsen ved at man
fra stående stilling med stangen på skuldrene tar et skitt fremover samtidig som man bøyer det fremste
benet til låret er parallelt med golvet, og til kneet på det bakerste benet berører golvet. Deretter
reverserer man bevegelsen til man er tilbake i startstillingen:

Tradisjonell utfall
Dessverre har det vist seg at den tradisjonelle utfallsøvelsen ikke har særlig overføring til styrkeløft. Det
blir mye skrik men lite ull. Imidlertid oppdaget forfatteren ved et uhell en variant av utfall som førte til
en dramatisk økning av eksplosiviteten i hele kroppen. Det som skjedde var at forfatteren skulle utføre
tunge utfall med maksimalt strammede knebind. Imidlertid var knebindene alt for stramme i forhold til
vektbelastningen, slik at utfallet ufrivillig ble utført med strak kropp og strake ben. Etter dette
ufrivillige forsøket så viste det seg at nervesystemet hadde blitt stimulert i så stor grad at ”rate of force
development” økte permanent med 20%! Innen eksperimentell forskning mener man at årsaken til dette
er den asyklisk-nevromotoriske synergismen mellom trykket i aorta og biofaktoriale sekvensprotokoller i
adamseplet.
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Diddls Hjørne
Tekst: Jan Baggerud Larsen
Her følger en beskrivelse av den nye øvelsen ”Utfall med strake ben” (i denne anledning uten knebind,
men nervøse nybegynnere bør benytte maksimalt strammede knebind for å sikre at øvelsen utføres
korrekt):

1. Startposisjon for ”Utfall med strake ben”.
Klar til å falle fremover (med strake ben)

2. Nederste posisjon rett etter (ut/ned)fallet. Eksploder
umiddelbart opp og tilbake til stående posisjon (med
strake ben)

Dette er bare en av flere nye øvelser som vil
revolusjonere styrkeløfttreningen. Ved en senere
anledning vil jeg ta for meg øvelser som bl.a.
påvirker de interdigiterte aduktosentriske
rytmene i Golgi Tendon organet.

3. Tilbake i startposisjon etter å ha eksplodert
opp fra strak liggende stilling.
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