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Ferien er over, og et nytt 

StyrkeIdrett er klart. 

I tillegg til rapporter fra 

mesterskapene de siste 

månedene kan vi lese om 

klubbesøkene i Møre og 

Romsdal, samt en 

treningssamling litt 

utenfor det vanlige i 

Brumunddal. 

 

Diddl analyserer denne 

gangen ulike heiarop i 

styrkeløft. 

 

Innhold 

Nasjonalt U/Jr 3 

VM Benkpress 4 

Møre&Romsdal 7 

Jr-EM 10 

Styrkeløftstripen 11 

Treningssamling 14 

EM 2007 16 

Diddls Hjørne 20 

 

 

Tips og artikler 

Skal du på et stevne, 

eller et arrangement 

som kan være av 

interesse for 

StyrkeIdretts lesere så 

send en e-post til 

odsteen@gmail.com.  

 

StyrkeIdrett 
StyrkeIdrett er offisielt 

organ for Norges 

Styrkeløftforbund. 

Bladets hjemmeside 

finnes på 

www.styrkeidrett.no. 

Redaktør er  

Oddbjørn Steen. 

 

Forsidebilde 

Ingunn Elise Haakonsen 

i knebøy på EM.  

Foto: Tone Ingebretsen 

 

Forbundskontoret 
Norges Styrkeløftforbund 

Serviceboks 1, 

Ullevål Stadion 

Sognsveien 75L 

0840 OSLO 

Telefon:  21 02 98 65 

Telefaks: 21 02 90 03 

E-post: 

styrkeloft@nif.idrett.no 

Ansatte 
Generalsekretær 

Tore Kristiansen 

styrkeloft@nif.idrett.no 
 
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 

ba@carnegie.no  

 

Varamedlem 

Pål Nilsen 

pae-nil@online.no  

 

mailto:odsteen@gmail.com
mailto:odsteen@gmail.com.
http://www.styrkeidrett.no/
http://www.styrkeidrett.no.
mailto:styrkeloft@nif.idrett.no
mailto:styrkeloft@nif.idrett.no
mailto:styrkeloft@nif.idrett.no
mailto:styrkeloft@nif.idrett.no
mailto:dietmarw@bbnett.no
mailto:dietmarw@bbnett.no
mailto:toninge@broadpark.no
mailto:toninge@broadpark.no
mailto:novum@online.no
mailto:novum@online.no
mailto:vidtang@online.no
mailto:vidtang@online.no
mailto:linda.hoiland@cipr.uib.no
mailto:linda.hoiland@cipr.uib.no
mailto:ba@carnegie.no
mailto:ba@carnegie.no
mailto:pae-nil@online.no
mailto:pae-nil@online.no
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I år, som i fjor, ble det 

nasjonale stevnet for 

ungdom og junior 

arrangert midt i gågata 

i brumunddal sentrum- 

noe som trakk stor 

oppmerksomhet fra 

oppmøtte, og 

forbipasserende.  
 

Været viste seg fra sin 

beste side, men var ikke til 

stor bry for løfterene 

ettersom at 

oppvarmingslokalene var i 

en avkjølt kjeller i kort 

avstand fra løfteplattingen. 

I (den korte) tradisjonen tro 

møtte medlemmene fra 

arrangørklubben 

mannsterke opp når det 

gjaldt å stå i salgsbod, 

ordne til stevnet, hjelpe på 

med oppvarming og ellers 

hjelpe til der det trengtes, 

blandt annet viste 

landslagstrener Dietmar 

Wolf stor ekspertise som 

Taxisjåfør.  

 

Nytt i år var et særdeles 

imponerende oppmøte på 

damesiden, ikke bare var 

det 7 løftere, iforhold til 4 

sist år. Veronica Opdal fra 

OSK viste at man kan hvis 

en vil, og debuterte med 

stor stil som nest beste 

dameløfter, bak Kristine 

Hanssen. Sistnevnte sørget 

også for høy showfaktor, og 

to av de prestasjonene som 

vil legge seg på minnet til 

neste nasjonale stevne, 

nemlig nordisk rekord i 

markløft og sammenlagt. 

 

Oppmøtet på herresiden var 

også veldig bra, trass i 

mangel på løftere fra U/J 

landslaget ble det mye tung 

løfting, blant annet ny 

norgesrekord i benkpress 

fra Glenn Libekk som løfter 

for Ottestad Kast og 

Styrkeløft.  

Alt i alt var det nasjonale 

stevne et kjempestevne, 

både løftere og tilskuere 

storkoste seg, og dette er 

et stevne alle ungdoms og 

juniorløftere bør delta på, 

både for stevneerfaring og 

sosialt samvær. Lang 

reiserute er ingen 

unnskyldning- det viste 

beste juniorløfter Lars Even 

Pettersen som kjørte helt 

fra Kirkenes for å delta.  

 

Neste år går stevnet 

innendørs i Brumunddal, 

med Nordisk mesterskap i 

styrkeløft dagen etter, 

forventer både 

publikumsrekord på det 

nordiske mesterskapet, 

rekord i antall løftere på 

det Nasjonale stevnet og en 

haug med nordiske 

rekorder, vi sees!  

Ny norsk rekord i markløft for Marthe Stavik Aas med 122,5 kg. 

Også Renate Loraas fikk med seg en norgesrekord, med 100 kg i benkpress. 



VM Benkpress, Danmark 
 

Tekst: Pål Nilsen Foto: Bente Arntsen 
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Pål Nilsen er landslags-

sjef i benkpress og gir 

her et innblikk i årets 

verdensmesterskap. 

 
Det var en kort tur ut i 

verden denne gang, da 

Thisted i Danmark var 

stevnested. Thisted er en 

liten by og stevnet ble holdt 

i en idrettshall noen få 

kilometer utenfor sentrum. 

Noen av oss bodde på hotell 

i byen, mens resten bodde 

på campingplassen ca. 20 

km utenfor byen, hvor også 

banketten ble holdt 

lørdagskveld. 

 

Løftearenaen var meget 

bra. Det fantes vel ikke et 

dårlig sete i hele hallen, så 

alle fikk like god utsikt til 

plattingen. Flotte 

oppvarmingsmuligheter og 

grei bespisning i hallen. 

 

Det var en stor tropp som 

deltok denne gang med 2 

damer og 9 herre, samt en 

dommer og lagleder. Det 

viste seg etter hvert at det 

var også bra med Nordmenn 

på tribunene. 

 

Bente Arntsen og Tone 

Glomstein var begge denne 

gang i samme klasse. Bente 

valgte å gå opp til 75 kg 

klassen, noe som skulle vise 

seg å være rett valg. Tone 

måtte dessverre slite med 

vekten og var ikke veid inn i 

klassen før det gjensto 1 

minutt av innveiingen.  

 

Tone åpnet med 105 kg som 

er en grei åpningsvekt. Vi 

økte til 115 kg på 

2.forsøket, men Tone traff 

ikke rett og det ble 

underkjent.   

 

Kampen om bronsen sto 

mellom Marian Gibson og 

Bente. Bente åpnet greit 

med 120 kg. Andre løftet på 

125 kg ble underkjent og 

Marian Gibson fikk dette 

godkjent, så Bente lå på 

4.plass før siste løft. 

 

Vi beholder 125 kg i 3.løftet 

og dette gikk greit opp. 

Gibson gikk på 127,5 kg 

men fikk det underkjent, 

Tone prøvde på 127,5 kg i 

3.løftet for å prøve å ta 

bronsen, men det var for 

tungt denne gang.  

Så bronsen gikk til Bente! 

En god start på 

mesterskapet for vår del, 

men det skulle bli både opp 

og nedturer. 

Bente var godt fornøyd med 

bronsen. �Jeg fikk ut det 

jeg var god for denne 

dagen. Formen var 

merkbart dårligere enn på 

EM, jeg slet med å holde 

formen i 3 uker, så jeg er 

veldig fornøyd med 

medaljen.� 

 

Christina Newman var helt 

suveren i klassen og satt ny 

verdensrekord med hele 

161,5 kg. Kimiko Oba tok 

sølv med 140 kg. Bronsen i 

67,5 kg gikk på 130 kg, så 

det var en taktisk god 

vurdering av Bente da dette 

nok hadde vært for tungt 

denne gang. 

 

Vi hadde 2 løftere i 82,5 kg, 

Sverre Diesen og Thor 

Henning Heggestad, som 

begge skulle være i god 

form. 

Sverre åpnet på 200 kg, noe 

som burde være lett, men 

ikke denne gang. Ingen av 

løftene til Sverre ble 

godkjente og like ille gikk 

det med Thor Henning. Vi 

så på oppvarmingen at det 

gikk tungt, så 

åpningsvekten ble senket til 

210 kg, Men det hjalp ikke 

denne gang. 210 -220 � 

222,5 kg ble alle 

underkjente og Thor 

Henning delte skjebne med 

Sverre. De var ikke alene 

om å misse løft. I denne 

klassen ble kun 6 av 30 løft 

godkjent. Det mange som 

fikk �Replace� kommando 

etter ikke å innta rett 

startposisjon med rumpe og 

føtter. Det skulle vise seg å 

bli mange løft underkjent 

på dette stevnet.  

Bente er fornøyd 
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Hva skjedde Sverre?: 

Formen var helt bra opp til 

stevnet, men ikke på 

stevnedagen. Men det var 

flere høydepunkter som 

norske medaljer, party med 

Japanerne, samt banketten 

i svømmehallen.  

 

Thor Henning sier: 

Dagsformen var ikke bra. 

210 kg er for lett med den 

skjorten, så 1. løftet kom 

ikke ned, 2. løftet fikk jeg 

ikke startsignal pga feil ben 

plassering så det ble bare 

stress. 222,5 kg var rett og 

slett for tungt. Var en 

gedigen nedtur da jeg 

hadde håpet på vekter over 

230 kg.  

Support kan det ikke ha 

manglet på, for det var en 

stor heiagjeng på tribunen 

som lagde masse liv når 

Thor Henning løftet. 

 

Dag Runar Øye løftet i 90 kg 

klassen, men kunne gått i 

82,5 klassen, da han veide 

inn på kun 83,11 kg. Vi lar 

Dag Runar selv fortelle 

hvordan det gikk. 

1.løft 205 kg var mye 

tyngre enn jeg hadde trodd 

det ville være på forhånd.  

2.løft 210 kg, normalt en 

vekt som burde vært lett, 

men greide ikke å rette 

helt ut. 3.løft 210 kg kom 

opp, men underkjent. 

Plasseringsmessig så er jeg 

fornøyd (nr.8) men med 

tanke på kilo så er dette en 

god del under det jeg 

hadde forventet. En 

Kombinasjon av dagsform, 

nye regler og ikke minst 

stor skjorte pga vekt 

nedgang. 

 

Øystein Aas og Svein Olav 

Farstad gikk begge i 100 kg. 

Øystein åpnet på 230 kg 

som var lett, men ble 

underkjent 2-1. 2.løft ble 

også underkjent 2-1 på 

samme vekt, men jeg kunne 

ikke se noen feil med løftet 

og etter protest til juryen, 

ble løftet godkjent.  I 3. 

forsøk gikk vi på 237,5 kg 

som også gikk lett opp. 

Øystein var godt fornøyd 

med både resultatet og 

5.plassen. 

Svein Olav åpnet på 235 kg, 

som gikk greit opp. Høyner 

til 245 kg som ble 

underkjent 2 ganger. 

Jeg kunne ha løftet 240 kg, 

men det var ikke målet 

mitt denne gang. Hadde 

problemer med å få 

startsignal og var uvant 

med å ligge så lenge før 

signalet kom. Jeg er ikke 

fornøyd med egen innsats 

da jeg løftet 250 kg 

tidligere i år.  

 

Svein Olav kjørte bil til 

stevnet og handlet med seg 

masse utstyr hjem, blant 

annet dommerlysene fra 

stevnet som var ferdig 

merket SK Ask. 

 

Kjell Furesund og Roy Holte 

stilte i 125 kg som vanlig. 

Kjell hadde vært litt 

småskadet før stevnet og 

var usikker på hva han var 

god for. 

1.løft på 265 kg gikk lett 

opp. Øker til 272,5 kg som 

også er lett og godkjent. 

Øker 5 kilo til 277,5 kg som 

går like bra. En fin 5.plass 

Sverre fikk t-skjorte av japanerne 

Norsk heiagjeng 
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til Kjell som var fornøyd. 

Siden jeg har vært 

småskadet i forkant av 

stevnet så er dette faktisk 

litt i overkant av hva jeg 

hadde håpet på. Har hatt 

en fin tur med benkgjengen 

og håper det blir mange 

turer til. 

 

Roy Holte var 

forhåndsfavoritt sammen 

med Hirvonen og Midote. 

Roy åpnet på 300 kg og 

dette gikk lett opp. 

Hirvonen og Midote var 

tyngre enn Roy, så de åpnet 

på 302,5 kg som begge fikk 

godkjent. 

Roy går på 310 kg i 2.løft, 

men dette blir litt for 

tungt. Hirvonen fikk 

godkjent 312,5 kg i 2.løft så 

vi høynet til 315 kg i 3.løft. 

Dette ble også litt for 

tungt, men bronsen var 

sikker. Midote fikk godkjent 

315 kg etter omforsøk og 

tok gullet foran Hirvonen. 

Roy nr. 3 og Kjell nr. 5 er 

meget bra resultat.  

 

Alastair McColl og Trond 

Fjøren var sist ut som 

vanlig. Alastair åpnet på 

255 kg som han slet med å 

komme ned med, men 

godkjent.  

2. løft 262,5 kg. Ja! Endelig 

tenkte jeg når løftet var 

gjennomført. Ny pers etter 

lang tid uten å øke. Lett 

var det også. 

3. løft. Jaaaaaaaa� 270 kg 

godkjent og 8 plass.. Å 

perse med 10 kg på VM var 

moro. Særlig siden min 

mor, tante og onkel var 

med å så meg løfte for 

første gang! De synes 

selvsagt det var topp.  

 

Alastair hadde stevnet 

største support gjeng med 

seg. Det kom et brøl fra 

tribunen hver gang Alastair 

kom ut på plattingen. 

Kjempemoro å se så mange 

som tok turen for å støtte 

opp om Alastair. 

 

Trond åpnet på 275 kg som 

ble godkjent men han slet 

litt for å komme ned. 2.løft 

på 280 kg er han litt skjev, 

men får den godkjent 2-1. 

3.løft på 285 kg kommer 

han ikke ned med. Jeg 

strammet nok skjorten litt 

for mye før 3.løftet. Er 

meget fornøyd med egen 

innsats og 6 plass. Mye bra 

løfting, proft 

støtteapparat, bare moro, 

topp tur. Må også få takke 

den norske heiagjengen for 

deres innsats. For noen år 

siden var det bare Kjell og 

jeg som var hele troppen. 

 

Det var nordisk dominans i 

den klassen. Sandvik tok 

gullet da han fikk opp 337,5 

kg i siste forsøk. Fredrik 

Svensson tok sølv med 

samme vekt, og Johnny 

Wahlqvist bronsen med 335 

kg. Meget spennende og 

underholdene klasse.  

Dommerne var også litt 

raskere med å gi startsignal 

i de 2 tyngste klassene. Det 

ble løftet Damene løftet 

195 løft og kun 98 ble 

godkjent. For herrene var 

det bare 128 av 345 løft, 

37 % som var godkjent. 

Mange hadde nok ikke trent 

på de nye reglene på 

forhånd for det var mange 

som måtte legge tilbake 

stangen etter ikke å ha fått 

startsignal. 

 

Banketten ble holdt på 

campingplassen hvor det 

også var et badeland. Utpå 

kvelden flyttet festen seg 

ned i bassenget, og det var 

litt av et syn å se 

styrkeløftere i trusa vasse 

rundt i vannet. Vil også 

benytte anledningen til å 

takke Lars Edvin Samnøy for 

lagleder jobben. Meget bra 

innsats både på stevnet og 

som oversetter til dansk. Vil 

også takke Kjetil Birkedal 

som bidro når vi hadde det 

som travlest. Godt å ha stor 

tropp med som supportere. 

 

Nå er det kun få uker igjen 

til benkpress EM, og de 

fleste norske fra VM deltar 

også der. Gleder meg til 

nok en tur med en fin 

gjeng. 

 

Takk for turen. 

Roy Holte løfter til bronsemedalje 
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Tor Herman Omland og 

Jarle Vangsnes reiste i 

regi av NSF på 

klubbesøk til Møre og 

Romsdal. Målet med 

turen var å veilede 

innenfor trening, 

teknikk og motivasjon. 

Utøverne kunne selv 

bruke kvelden til det 

de ønsket innenfor 

disse områdene. 

Klubbene i området har 

ingen tilknytning i form 

av region eller krets så 

dette var også et tema.   

 

 

Giske Atletklubb 

 

Denne klubben besto av fire 

unge gutter som hadde selv 

satt ned et styre og startet  

opp Giske Atletklubb. 

Klubben holder til i 

kommunale lokaler i Giske 

kommune som ligger rett 

utenfor Vigra flyplass. Om 

sommeren er lokalene 

stengt og da trener klubben 

på Giske Treningsstudio. 

Der fikk de selskap av en 

dame som tidligere hadde 

konkurrert i benkpress. Det 

var i dette helsestudioet at 

klubbesøket fant sted. 

Dette var en positiv gjeng 

som hadde selv klart å 

tilegne seg god teknikk. Det 

ble fokus på utstyrtrening 

som de var mest usikre på.  

 

 

Sjøholt Atletklubb 

 

Sjøholt atletklubb ble styrt 

av Bjørn som var en stor 

ressursperson for både 

klubben og ungdommen. De 

trenet i et kjellerlokale de 

hadde fått leid.Der de 

hadde alt de trengte av 

treningsutstyr. Det var stor 

oppslutning på besøket. Det 

ble på dette besøket også 

fokusert på utstyrtrening og 

teknikktrening. Det var to 

gutter som spesielt satset i 

forhold til konkurranse og 

enkelte som hadde deltatt 

før. Her er det ikke store 

motivasjonen som skal til 

før denne klubben kan 

ekspandere og delta med 

flere løftere i konkurranser. 

Dette var imponerende høyt 

nivå i denne klubben.  
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Fræna Atletklubb 

 

Dette var desidert den 

største klubben i Møre og 

Romsdal. Det var også stor 

oppslutning på klubbesøket 

fordi om en del løftere 

hadde reist på 

sommerferie. Denne 

klubben hadde mange ung 

løftere som drev med 

treløft og noen erfarne 

gutter som konkurrerte i 

benkpress. De hadde laget 

treningslokaler i noen 

kommunale kontorlokaler. 

Her var det teknikk i 

knebøy og markløft som var 

hovedønske. Et par av 

utøverne ønsket utstyr og 

veiledning i forhold til 

dette. Ellers ble det 

instruert ettersom løftere 

trenet opplegget sitt.  

Denne klubben telte fire 

jenter i lokalet under 

besøket, og det er positivt 

for idretten. Etter trening 

ble det sosialt med mat i 

treningslokalet. 

 

Møre og Romsdal blomstrer 

i unge talentfulle utøvere. 

For å ta vare på disse bør 

det arbeides for et 

samarbeid mellom 

klubbene. Dette kan gjøres 

ved å opprette en region. 

Videre er kurstilbudene NSF 

arrangerer noe de som får 

mulighet bør delta på. 

Dette for å heve sin egen og 

klubbens kompetanse. Tor 

Herman og Jarle takker for 

gjestfrihet og godt 

engasjement fra klubbenes 

side under deres besøk. 
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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. 

 

 
 

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/


Jr-EM 2007, Sofia 
 

Tekst: Jøren S. Eikeland Foto: Arne Vidar Stølan 
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Årets utgave av Jr-EM 

ble noe spesiell, da 

både Hildeborg og 

Andreas har tatt steget 

opp til seniornivå. 

Dette bydde på en 

aldri så liten utfordring 

for �nye Norge,� kunne 

det bli edelt metall 

selv uten dem? 

Oppgaven ble løst på 

en fin måte. 
 

Sammen med Jørgen Haug, 

Arne Vidar Stølan og Jørgen 

Hansen møtte jeg opp på 

Gardermoen tirsdag morgen 

for avreise Sofia. Hansen så 

usedvanlig solid ut der han 

kom gående. Dette måtte 

bare bli bra. Dietmar og 

Simen hadde reist dagen i 

forveien for at Simen skulle 

få en hviledag før alvoret 

tok til mens Håkon skulle 

reise et par dager etter. En 

mellomlanding i Praha 

senere ankom vi Sofia. Byen 

ligger vest i Bulgaria, 550 

m.o.h og er ikke den mest 

turistvennlige, men nå var 

det da ikke den type 

sydentur vi var kommet ned 

for heller. Et par og tyve 

varmegrader uten for mye 

sol passet oss i grunn greit 

med tanke på løftinga.  

 

Før vi lette etter Simen og 

Dietmar tok vi en spasertur 

for å orientere oss litt i 

nærområdet. Hullete veier 

og lite vedlikehold var det 

første inntrykket vi fikk, 

Arne Vidar var dog mest 

opptatt av at han kunne få 

2 liter rødvin til 12kroner 

på supermarkedet. Vi 

handla oss noe mat før det 

bar tilbake til hotellet.  

 

Resten av kvelden gikk med 

på å spise og planlegge 

morgendagen. Onsdagen 

skulle nemlig Simen løfte. 

Han havnet på en flott 4.-

plass etter å ha løftet 667,5 

kg sammenlagt fordelt på 

serien 247,5-170-250 i 

klasse 75kg. I knebøy fikk 

han underkjent 257,5 to 

ganger på dybde etter et 

lett åpningsløft. Benken var 

ny personlig rekord med 

5kg, mens i markløft var 

det tangering av gammel 

pers. Bronsemedaljen gikk 

på 687,5, sølvet på 690 og 

gullet på hele 737,5kg. Den 

litauiske gullvinneren 

Paplauskas løftet hele 

220kg i benkpress! 

Perfeksjonisten Simen var 

ikke fornøyd med dette og 

irriterte seg grønn over 

knebøyen. Den lille store 

utøveren slutter likevel 

aldri å imponere meg, og 

kommer helt sikkert til å 

hevne seg med 3 godkjente 

knebøy og en solid 

bestenotering ved det 

kommende Jr-VM! 

 

Dagen etter var det Jørgen 

og meg selv i klasse 100kg 

som stod for tur. At svenske 

Magnus Önerud var klar 

favoritt i klassen gjorde at 

en del gode løftere tok 

turen opp i -110 for å ha 

bedre sjanse på 

gullmedaljen, noe som 

passet det norske laget 

utmerket. Vi hadde ingen 

deltakere i klassen over 

samtidig som både Jørgen 

og jeg var klare for å yte 

maks, i alle fall Jørgen. 

300-185-272,5=757,5 gav 

ham sølvmedalje.  

 

For min egen del ble dette 

et spesielt mesterskap. Jeg 

ble skrevet ut fra en uke på 

sykehus samme dag som jeg 

reiste videre til Oslo for å 

møte laget, men fikk 

heldigvis klarsignal fra 

legen til å løfte. Hadde en 

liten stund innstilt meg på 

kun å være med som turist. 

5kg lettere og uten anelse 

om hva jeg kunne forvente 

av resultat bestemte jeg 

meg for å gjøre det beste ut 

av situasjonen. 275-165-

270=710 var et utfall jeg 

var godt fornøyd med, selv 

om jeg etter planen skulle 

begynne på 715. Önerud 

vant oppskrifts-messig på 

887,5 og bronsen gikk til 

Slovakia på 742,5.  

Simen på 257,5 kg i knebøy, men dommerne var ikke fornøyd med dybden. 
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Det var artig å se Jørgen stå 

på pallen i norske farger til 

den svenske nasjonalsangen 

:) 

 

I og med at Håkon skulle 

løfte lørdagen ble fredag til 

fridag for gjengen. Dagen 

ble brukt til avslapping og 

på å få nok vann og føde i 

Håkon. Morgenvekta var 

rundt 122kg mens han var 

påmeldt i den tyngste 

vektklassen.  

 

På veien til stevnearenaen 

lørdag virka det som 

utallige måltider, saltinntak 

og liter med vann hadde 

gitt resultater. Taxien kom 

nemlig ikke opp bakken 

utfor hotellet. Vel framme 

veide Håkon inn til 125,4 og 

kunne starte jakten på 

edelt metall. Fasiten sa til 

slutt 322,5-202,5-310=835kg 

og GULL sammenlagt. Gull i 

både bøy og mark og sølv i 

benkpress. Sølvmedaljen 

gikk denne gang til Gabor 

Pesser, Ungarn og bronsen 

til Kyle White fra 

Storbritannia. 

I klassen under ble det en 

spennende duell mellom 

polske Grabowski og 

Georgiev fra Bulgaria. 

Georgiev feilet 

åpningsløftet sitt på 300kg i 

markløft, men fikk det opp i 

andre forsøk. For å ta gullet 

på hjemmebane høyna han 

så til 335, noe han fikk opp 

til ellevill jubel fra salen og 

storming av plattingen. 

Artig! 

 

Utpå ettermiddagen fikk vi 

en kraftig haglbyge før det 

var tid for bankett. Der ble 

det utdelt bestemanns-

premie til Magnus Önerud 

fra Sverige.  

Lagkonkurransen ble vunnet 

av Bulgaria foran Polen og 

med Sverige på en hyggelig 

tredjeplass. Når det gjelder 

dameløfterne ble svenske 

Kristin Almroth ble nummer 

to totalt, bak vinneren 

Pavla Vladivova fra Tjekkia. 

Som blant herrene ble 

Sverige også her nummer 

tre i lagkonkurransen. Polen 

vant med Slovakia på 

andreplass. Det kan også 

nevnes at tidligere Miss 

Bulgaria, Raliza 

Dzambazova vr blant 

deltakerne. Hun fikk med 

seg en sølvmedalje fra 

mesterskapet. 

 

Banketten gikk ganske rolig 

for seg for det norske laget, 

som var mer enn opplagte 

nok til å ta fatt på 

hjemreise søndag morgen. 

De siste bulgarska Levva ble 

brukt på taxi ut til 

flyplassen - taxi som 

forøvrig kostet oss 2kr 

kilometeren. I tillegg ble 

det et flyplass-måltid 

bestående av �cheese-

sandwich�. Det som var 

artig var at disse 

ostesmørbrødene var med 

en fin miks av gammalost og 

pultost på, noe vi ikke 

visste før hele gjengen 

hadde kjøpt to hver :) 

Håkon med 310 kg i markløft. 

Det norske reisefølget. 
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Ved ankomst Gardermoen 

var store deler av Jørgens 

familie møtt opp for å 

hedre ham. Far som 

fotograf, stolte 

besteforeldre, og en niese 

med et stort skilt der det 

stod �Min onkel er sterkere 

enn din!� 

 

Oppsummert kan vel 

mesterskapet sies å ha vært 

en suksess. Jeg vil på vegne 

av rekruttgruppa takke 

Dietmar og Jørgen for god 

hjelp hele uka gjennom og 

ønske Håkon, Jørgen og 

Simen lykke til i kampen 

mot Russland og Ukraina 

ved det kommende Jr-VM i 

Frankrike. Måtte den beste 

vinne ;) 

Fall på pall 
Av Jørgen Haug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På en foto session etter medaljeutdelingen i klasse 75 ,så falt den polske jenta 

Magdalena Jablonska på seierspallen. Noe hun tok med godt humør.  

Og godt humør hadde hun all grunn til å ha da hun ble europamester i sin klasse med 

85 kg margin til sølvplassen. Hun fikk serien 175 - 85 - 155 = 415 kg. 

Dietmar hjelper til i sekretariatet 
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Ikke alle ligger på 

stranda og koser seg i 

fellesferien. 

3 av løfterne på 

rekruttlandslaget 

samlet seg i 

Brumunddal og trente 

10 økter på fem dager. 

 
Det var Jørgen Hansen, 

Håkon Farstad og Simen 

Imingen. Disse 3 løfterene 

er uttatt til Jr VM som går i 

La Garde i Frankrike 4-8 

september. 

I tillegg så ble Anita Sæbø 

fra Brumunddal med på 

opplegget. Og en dag fikk vi 

besøk av Kristine Hanssen, 

som fikk med seg 2 

treningsøkter. 

De som skal ha æren for at 

denne samlingen kom i 

stand er løfterne sjøl. 

Under Jr. EM i Bulgaria kom 

de med ønsket om et slikt 

arrangement, og da er det 

bare moro å være trener for 

slik en motivert gjeng. 

Samlingen var ikke med i 

sesong-planleggingen og det 

var derfor ingen penger til 

dette opplegget. Men ingen 

lot seg stanse av det.  

 

Bestefaren til Jørgen 

Hansen hadde ei lita 

campingvogn stående på en 

campingplass i nærheten. 

Jørgen fikk låne den og da 

han fikk besøk av Håkon 

Farstad så var det ikke mer 

plass i vogna. 

Simen og Anita bor jo i 

området og kunne bo 

hjemme. 

Da Tutta Hanssen kom på 

besøk så fikk hun overnatte 

til dagen etter hos Anita. 

 

Brumundal Atletklubb stilte 

sine treningslokaler til 

gratis disposisjon, så det 

ble kun reiseutgifter som 

ekstra kostnadene ved 

denne treningsuka. 

Første treningsøkt på dagen 

var kl 10.00. Og etter ei 3 

timers pause så startet 2. 

økt kl 15.00 

 

På mandag, onsdag og 

fredag så ble varianter av 

alle 3 styrkeløftøvelsene 

trent 2 ganger pr dag. På 

morgenøkta så ble det kjørt 

pyramide fra 70% opp til 85-

95%. På ettermiddagsøkta 

ble det vanlige 

treningsprogrammet kjørt 

gjennom med belastninger 

på 75-80%. 

På tirsdag og torsdag ble 

det på 1. økt trent bare 

hjelpeøvelser. Der det var 

lagt inn en del sjeldne 

øvelser for trenig av 

støttemusklatur. 

På ettermiddagsøkta var vi 

på friidrettsbanen i 

Brumunddal. 

Her var det først 400 m 

rolig jogging, før det ble 50 

m intervaller med nesten 

full fart, og så 50 meter 

med sakte fart. 

 

Tribunene på stadion kom 

også til nytte, da det ble 

utført trappehopp nedover 

tribunene. Dette gir mer 

belastning på 

lårmusklaturen enn hopp 

oppover. 

Siste øvelse var sprintdrag 

på ca 50 m med bildekk 

hengende på slep. Dette var 

virkelig noe som tok i lår 

muskulaturen. 

Selv om dette var nye 

øvelser for utøverne så var 

det full innsats og mye 

humør, selv om vi hadde ei 

økt med regnvær. 

Styrkeløftere tilbringer nok 

tid inne i treningslokalet, 

slik at litt vær og ving kan 

være en positiv opplevelse. 

Her følger et sitat fra 

Jørgen Hansen sin 

treningsdagbok: 

�Skikkelig deilig i regnvær. 

Godt å slappe av etterpå. 

Utrolig god følelse.� 

Etter hver treningsøkt ble 

det lagt stor vekt på 

grundig tøying. Deretter 10 

minutter på sykkel for å 

transportere slaggstoffer ut 

av kroppen. 

 

Simen, dekkløp 
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I løpet av 5 dager så ble det 

totalt 10 økter og 23 

treningstimer. På 

Toppidrettssentret er en av 

kravene for å kalle seg en 

toppidrettsutøver at det 

trenes minimum 20 timer i 

uka. Så denne uka ble 

ihverfall dette kravet 

innfridd. 

 

Samlingen må 

karakteriseres som meget 

vellykket. Det ble jobbet 

mye med løfteteknikk, og 

det var da meget verdifullt 

å få mange treningsøkter 

etter hverandre, for å få 

automatisert nye 

bevegelsesbaner. 

Denne friske gjengen har 

lyst til å satse maksimalt på 

sin idrett, og Jørgen Hansen 

og Håkon Farstad har lyst til 

å flytte til Brumunddal der 

trenerne bor. Sammen med 

Simen Imingen vil de da 

trene 2 ganger om dagen. 

Men det er en del brikker 

som må falle på plass for at 

dette prosjektet skal 

realiseres.

Trapppehopp 

Jørgen tøyer og koser seg 
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Polen var vertsnasjon 

for EM i styrkeløft 

2007, og hvilken fest 

dette mesterskapet 

skulle bli sett med 

norske øyne.  
 

Mesterskapet var lagt til 

Koscian, et lite tettsted en 

halvtimes kjøretur fra 

Poznan. I Polen er 

Styrkeløft tydelig en stor og 

populær idrett. Hvor ofte 

skjer det at vi som 

styrkeløftere blir stoppet på 

gata og folk spør om 

autografen vår? Under 

konkurransen nærmest 

vrimlet det av skolebarn og 

ungdom som stod i kø for å 

få autografene til alle 

løfterne. En litt spesiell 

følelse som ga en fin ramme 

rundt mesterskapet.  

 

Stevnelokalet var en 

idrettshall i tilknytting til 

den vesle byen Koscian. 

Stevnehotellet lå en 

halvtimes kjøretur unna 

arenaen, noe som fungerte 

tilfredsstillende siden det 

var satt opp fellesbusser 

som fraktet deltakere og 

funksjonærer frem og 

tilbake mellom hotell og 

Idrettshall. Koscian hadde 

noen smågater å by på for 

de av oss som �må� på 

shopping, men det manglet 

tydeligvis kafèer. 

Undertegnede var sammen 

med Presidenten på jakt 

etter en plass det gikk an å 

sitte ned å drikke kaffe ene 

formiddagen. Vi fant ikke 

en eneste kafè, så vi fant ut 

at det måtte vært en ting å 

satse på om noen har lyst til 

å flytte til Polen å starte 

egen bedrift. 

 

Roy Brandtzæg var første 

nordmann ut på plattingen 

tirsdag 8 mai. Roy løftet en 

kanonserie og la lista for 

resten av det norske laget. 

8 av 9 løft godkjent med 

serien 225 � 145 - 230 og 

magiske 600 kg 

sammenlagt. Dette holdt til 

sølv sammenlagt i 56 kg 

klassen og det ble i tillegg 

bronse i knebøy, sølv i 

benkpress og gull i 

markløft. En kan lure på 

hva slike sterke mannfolk 

som Roy spiser før de skal 

prestere som best. Roys 

oppskrift under årets EM: 

Frokost: �skiv med 

søtpålægg�. Etter innveiing 

kl 10: �brødskiv hjemmefra 

med honning og 

kjøttpålægg� pluss litt 

karbodrikk. Under selve 

stevnet: inntak av 

karbodrikk, en banan og ½ 

sjokolade. 

  

Onsdag 9 mai var dagen da 

de første norske damene 

skulle i ilden. Undertegnede 

i 60 kg klassen og Bente 

Arntsen i klasse 67,5. På 

damesiden var det mye 

taktikk ute og gikk når det 

gjaldt hvilke klasse de ulike 

skulle gå i. Fra 

påmeldingslisten var det 

kun 3 påmeldte i 75 kg 

klassen, men det var mange 

flere i 67,5. Av taktiske 

grunner ble det besluttet av 

vi skulle stille med to 

damer i 75 og to damer i 

82,5. Bente gikk da opp til 

75 kg klassen, og Inger gikk 

opp til 82,5 kg klassen. 

Dette førte til at det var 

kun undertegnede av de 

norske som skulle løfte på 

onsdagen i klasse 60 kg. 

Dette var jo luksus da både 

Dietmar og Jarle kun hadde 

en person å følge opp�og 

desto travlere på 

torsdagen. Jeg var veldig 

spent før min egen løfting. 

Fra påmeldingen var jeg 

ranket som nr. 3, men etter 

innveiing så gikk italienske 

Laura Locatelli opp fra 56 

kg klassen, så jeg var før 

start ranket som nr. 4. 

Dette lå an til å bli en 

spennende klasse. Med Roy 

sitt resultat friskt i minne 

så måtte jeg også følge opp 

med 8 av 9 godkjente løft. 

Serien 162,5 - 85 - 182,5 og 

430 kg sammenlagt holdt til 

sølv i klassen og sølv i 

knebøy. Sølvet sammenlagt 

ble avgjort under siste 

markløft, og jeg rykket opp 

to plasser i forhold til 

påmeldingen. Resultat: en 

veldig glad og fornøyd 

Linda. Lindas kost på 

Dietmar legger knebind på Roy 
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stevnedagen; Frokost: 

sverger til havregryn med 

nøtter, rosiner og melk, og 

et glass eplejuice. 

Mellommåltid: et glass 

barnemat(!!) Etter innveiing 

kl 13.30: et glass barnemat 

og karbodrikk, under 

stevnet: karbodrikk, vann 

og druesukkertabletter før 

markløft. Etter EMs andre 

dag hadde Norge tatt 6 

medaljer og medaljene 

skulle fortsette og strømme 

på. 

 

Torsdagen skulle vise seg å 

bli en festdag. 5 norske 

løftere skulle måle krefter 

mot andre europeere. Først 

ut var damene med Bente 

Arntsen og Ingunn Elise 

Håkonsen i 75 kg klassen, og 

Inger Blikra og Heidi Hille 

Arnesen i klasse 82,5. Disse 

to klassene gikk vekselvis 

med kun 6 og 5 løftere i 

puljene noe som gjorde at 

det ble ekstremt intenst for 

løfterne med korte pauser, 

og noen lagledere med 

propellarmer som måtte 

surre alt de kunne for at 

løfterne skulle få stramme 

knebind tidsnok. De norske 

damene leverte 

kjemperesultat tross 

omstendighetene. I 75 kg 

klassen ble det topp to til 

Norge sammenlagt. Ingunn 

Elise tok hjem EM gullet 

med serien 197,5 � 122,5 � 

202,5 og 522,5 kg 

sammenlagt. Det ble også 

individuelle medaljer med 

gull i knebøy, sølv i 

benkpress og gull i 

markløft. Bente løftet til 

sølv med serien 177,5 � 125 

� 165 og 467,5 kg 

sammenlagt. Det ble også 

gull i benkpress og sølv i 

knebøy  på Bente.  

  

 

I 82,5 kg klassen så fikk 

Inger gull med serien 220 � 

137,5 � 217,5 og 575 kg 

sammenlagt. Det ble 

selvfølgelig gull over hele 

linja individuelt i øvelsene 

også. Inger gjorde her det 

en del har ventet lenge på, 

nemlig en gjesteopptreden i 

82,5 kg klassen der hun 

løftet til nye Masters 1 

rekorder i alle øvelser og 

sammenlagt! Heidi følgte 

bak Inger i alle øvelser og 

sikret seg sølvet med serien 

212,5 � 120 � 200 og 532,5 

kg sammenlagt. Det ble da 

også sølv i enkeltøvelsene 

på Heidi. 

  

 Det var veldig spesielt å 

være norsk i salen under 

premieutdelingen for klasse 

75 og 82,5. Ja vi elsker� 2 

ganger til og med.  

Ingunn og Bente på pallen 

Inger og Heidi fikk også nyte utsikten fra pallen. 
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Inger har også kommet med 

eksempel på hvordan hun 

spiser på stevnedagen; 

Frokost: ½ polarbrød 

ektrem med hapå, Etter 

innveiing kl 10: 3 polarbrød 

med hapå og vann, etter 

knebøy: sterk blandet 

karbodrikk og 

proteinsjokolade før 

markløft. 

 

Damenes løfting holdt til en 

2 plass i nasjonskampen kun 

slått av Finland. Dette må 

være tidenes EM sett med 

norske øyne. 5 dameløftere 

som tar 2 gull og 3 sølv 

sammenlagt. Totalt ble det 

17 medaljer på de norske 

damene! 

 

Etter formiddagens 

dameklasser var det duket 

for herrenes 82,5 og 90 kg 

klasse. Vår Alexander 

Kirketeig kom til Polen med 

litt lavere kroppsvekt enn 

sist undertegnede så ham. 

Alex skulle gå i 82,5 kg 

klassen i år. Alexander 

løftet serien 287,5 � 205 � 

250 og 742,5 kg sammenlagt 

som holdt til en 6 plass i 

klassen. I knebøy og 

benkpress ble det bronse, 

men etter benken slo 

ryggen seg vrang så det ble 

besluttet å åpne på 100 kg i 

markløft. Takket være vår 

kiropraktor Stein som var 

med på turen så klarte Alex 

allikevel å løfte litt mark. 

Det ble meldt inn 250 kg i 

siste forsøk, noe som var 

lett. Hadde ryggen vært 

helt i orden fra starten så 

hadde vi nok turt å melde 

inn høyere vekt og da ville 

nok plasseringen vært noen 

hakk høyere. 

 

På fredagen var det Tor 

Herman Omland sin tur til å 

løfte i 110 kg klassen, og 

formen skulle vise seg og 

være veldig bra denne 

dagen. Åpningsløftet i 

knebøy gikk lett, men ble 

underkjent på dybde. Det 

gikk like lett og godkjent i 

andre, og da var det ikke 

noe å spare på til tredje 

løftet. Vi gikk for pers og 

medalje! Det gikk strålende 

og en bronsemedalje i 

knebøy var Tor Hermans. I 

benkpress ble det også 

bronse med 257,5 kg. I 

markløft ble det et veldig 

tett løp der Tor Herman 

endte opp med 322,5 kg og 

942,5 kg sammenlagt, som 

holdt til en 4 plass i klassen 

(5 kg i fra bronsen 

sammenlagt). Det ble en 

solid pers og norsk 

sammenlagtrekord for Tor 

Herman.  

Fem grunner til å trene knebøy. 

Tor Herman signerer autografer 
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Hva spiste så Tor Herman 

på stevnedagen? Frokost: 

skiver med kjøttpålegg og 

juice, kl 11.30: 

proteinshake, etter 

innveiing kl 14.30: skiver 

med kjøttpålegg, 

karbodrikk, under stevnet: 

karbodrikk 

  

Lørdagen var EMs siste dag 

da våre tre tyngste herrer 

skulle i ilden. Asbjørn 

Randen og Frode Rui skulle 

løfte i 125 kg klassen, mens 

Olaf  Dahl skulle løfte i 

125+. Asbjørn løftet serien 

400 � 280 � 330 og 1010 kg 

sammenlagt. Plasseringen 

ble avgjort i siste 

markløftet da Henry Clive 

fra GBR prøvde å gå forbi 

Asbjørn uten hell. Asbjørn 

ble Europamester! Han fikk 

også individuelle medaljer 

med sølv i knebøy, sølv i 

benkpress og bronse i 

markløft.  

  

Frode Rui satte nervene i 

halsen på oss tilskuere da 

han revnet drakten i knebøy 

både i første og 

andreløftet. I tredje gikk 

det heldigvis bra og han fikk 

350 kg godkjent. Det må 

være litt av et 

draktbudsjett den mannen 

har� I benkpress ble det 

260 kg og bronse. Da 

markløften begynte så var 

det virkelig Frode sin dag. 

Han løftet 350 kg og tok 

gull i klassen! Sammenlagt 

ble det 950 kg som holdt til 

en 4 plass. 

  

Siste norske løfter i ilden 

under EM 2007 var Olaf 

Dahl. Han gjennomførte et 

solid stevne med serien 370 

� 257,5 � 355 og 982,5 kg 

sammenlagt, som holdt til 

en 4 plass i klassen. 

Individuelt ble gullet i 

markløft avgjort på lettere 

kroppsvekt. Olaf med sine 

142,3 kg var usle 200 gram 

lettere enn tyske Jewgenij 

Kondraschow. Han kan nok 

være glad for at han ikke 

spiste en skive ekstra til 

frokost.. 

 

Herrelaget kom på 2 plass i 

poengkampen nasjonene 

imellom. Totalt tok hele 

det norske landslaget 31 

medaljer! 

  

Tusen takk til alle løfterne, 

dommerne Arnulf 

Wahlstrøm, Jan Sjøl og 

Tone Ingebretsen, 

kiropraktoren Stein Ibanez 

og en spesiell hyllest til 

laglederne våre Jarle 

Vangsnes og Dietmar Wolf 

for en strålende uke med 

kanon resultater under EM 

2007 i Polen. 

En jublende glad Asbjørn 

Frode med 350 kg og gull i markløft 
Norway Powerlifting 
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Heiarop i styrkeløft 

 
I styrkeløftkonkurranser så kommer alltid 

tilskuere, lagledere og lagkamerater med 

oppildende heiarop og tilrop rett før en 

løfter skal gjøre sitt forsøk. Diskusjoner 

rundt dette har oppstått i diverse fora. Her 

er noen eksempler på heiarop i styrkeløft 

med kommentarer og analyse av ropene: 

 

"Masse luft!" � Her tror tydeligvis den som 

heier at løfteren kan finne på å glemme å 

puste inn nok luft. Det er ikke utenkelig at 

disse supporterne driver med dykking. 

 

 
 

 

 
"Stiv opp!" � Også et godt forslag, men at 

løfteren skal stå som en geleklump før 

startsignalet i knebøy og glemme å stive 

opp er vel relativt uhørt. Enkelte mener at 

dette tilropet er sponset av Viagra-

produsenten Pfizer. 

  
 

 

 

 

"kom igjen!!!" - Dette er antakeligvis en 

invitasjon til å komme igjen på neste 

stevne. Det er spesielt populært blant 

supporterne til superveteranene, siden man 

aldri helt vet om dette er deres siste 

stevne.  

 
 

 

"kom igjen nå!!!" � Dette uttrykket er 

populært blant filosofiske supportere 

som mener at det eneste som eksisterer 

er NÅ (�nuet�). Imidlertid kan dette 

være forvirrende for enkelte løftere 

uten filosofiske tilbøyeligheter, og 

forskere i IPF mener at det er en direkte 

sammenheng mellom bruk av dette 

tilropet og antall underkjente løft. 

Enkelte medlemsland har foreslått 

obligatorisk ex.phil utdannelse for alle 

løftere for å unngå disse problemene. 
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"Skikkelig nå!!!!" � Dette er en 

påminnelse for uskikkelige løftere som 

har for vane å bli diskvalifisert for 

usportslig opptreden, inklusive bruk av 

hatt.  

 
 

 

"Nå tar du i!!!!" � Det er usikkert om 

dette er en advarsel eller en 

oppfordring. Uansett er dette helt 

unødvendig å si. Hva annet enn stanga 

skulle løfteren kunne ta i? 

? ? 

 

"Papir!!!!" � Dette er en oppfordring til 

sekretariatet om å hente dopapir i 

tilfelle løfteren gjør i buksa. Det er jo 

allment kjent at styrkeutøvere tar i så 

mye at de gjør på seg, både foran og 

bak 

 

"kom så!" � Dette er et dansk heiarop, 

og derfor umulig å forklare. Det eneste 

man har funnet ut er at det har noe 

med potet og gjøre. 

 

   
 

 

 

"kom igjen nå Nisse!!!" � Dette kan 

være et farlig heiarop, avhengig av 

hvilken nasjon løfteren tilhører. Av en 

eller annen merkelig grunn så lar ikke 

de svenske løfterne seg affisere av 

denne håningen, mens norske løftere 

har en tendens til å slå ned supportere 

som roper dette.  

   
 

 

"Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!" - Jaha? 

 

 

"Skjerp deg nå!" � Dette tilropet ble 

innført av IPFs Generalsekretær Norbert 

Wallauch og hans Syv Samuraier på IPF 

kongressen i 1993. 
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