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Da var årets 

høydepunkt for verdens 

juniorer kommet, og i 

år stilte Norge med et 

lag kun bestående av 

VM-debutanter. Men 

med en fersk 

Europamester, en 

sølvvinner og en liten 

tass med en knebøy og 

hevne var alle bestemt 

på å bite fra seg selv 

om Russland og Ukraina 

også var tilbake.  
 

Undertegnede og Dietmar 

dro nedover på mandag og 

landet i Marseille 22.30, en 

halvtime senere var 

bagasjen og leiebilen 

hentet og vi skulle ta fatt 

på den 10mil lange turen 

inn til La Garde. Ute var det 

svart, veien ukjent for 

begge og jeg skulle være 

kartleser, som faren min sa 

på telefonen �er DU 

kartleser, da kommer dere 

aldri fram�. Den første mila 

gikk alt bra, men så ble 

plutselig veiene borte fra 

kartet. Heldigvis var 

Dietmar med, for hver gang 

jeg sa hvilken vei jeg 

trodde vi skulle kjøre valgte 

han å kjøre den andre 

veien. Og bortsett fra 3-4 

runder ekstra i et par 

rundkjøringer hadde han 

rett gitt, rundt klokka ett 

var vi framme ved hotellet. 

Et hotell vi takker 

forbundet for å ha ordnet, 

hadde vi valgt 

stevnehotellet kunne vi ha 

endt om som enkelte andre 

nasjoner. Franskmennene 

hadde nemmelig ikke tatt 

helt høyde for at det skulle 

komme over 300 løftere 

med lagledelse så enkelte 

nasjoner ble plassert i en 

type telt som var ganske 

store, men så kalde at 

enkelte sov med klær på 

om natta.  

 

Tirsdagen ble brukt til 

befaring av stevnestedet og 

en liten titt på de minste 

løfterne. Jeg må innrømme 

jeg var veldig spent på 

hvordan alt var lagt opp. 

Erfaringen fra Øst-Europa 

har mildt sagt vært 

skuffende, så det var en 

stor glede å se at 

Franskmennene faktisk 

hadde lagt litt arbeid i 

dette. Stor plass til 

publikum, en storskjerm til 

løfterekkefølge og en som 

viste hvert løft. Stort rom 

til oppvarming med fire 

plattinger og kun godkjent 

konkurranseutstyr. Om man 

så bort fra varmen i hallen 

så alt veldig bra ut. På 

kvelden var det ut til 

flyplassen igjen å hente 

Jørgen og Jørgen før jeg 

skulle i ilden neste dag.  

 

Onsdag skulle jeg løfte i 

klasse -75kg som telte 13 

mann. Vi skulle også løfte 

med ungdommene som gav 

oss tre puljer og god tid 

mellom hver øvelse. 

252,5kg lett godkjent i 

første bøy, 260kg godkjent i 

andre og prøvde på 265kg i 

siste for å kjempe om 

bronsen i øvelsen, men det 

ble for tungt denne gangen. 

7,5kg pers og 4. plass i bøy. 

I benk ble det 162,5kg i 

første og et mektig sliteløft 

på 167,5kg i andre, 170 i 

siste ble for tungt. I 

oppvarmingen til mark var 

kreftene begynt å ta slutt, 

bantinga siste ukene før 

stevnet og varmen i hallen 

begynte virkelig å kjennes. 

242,5kg i åpningsløftet ble 

fryktelig tungt, men 

godkjent 2-1. Høynet 5kg, 

men var i realiteten langt 

fra å være i stand til å dra 

dette. For å gi en liten 

ekstra boost fant vi ut at vi 

kunne teste ut knebind, 

dette har jeg aldri prøvd 

før, men nå var jeg villig til 

det meste. Fikk løftet over 

knærne, men kreftene var 

borte og maktet ikke å 

rette ut. 260-167,5-

242,5=670 ble serien med 

2,5kg pers sammenlagt og 

2,5kg bak fjerdeplassen. 

Klassen ble vunnet av Denis 

Varyukhin fra Russland med 

737,5kg. 

Dietmar og Simen under oppvarmingen 
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Med start klokken 16.30 tok 

det nesten fem timer før 

alle 75kg-løfterne var 

ferdig. Stakkars pulja med 

jenter som da måtte starte 

sin konkurranse, de var 

ferdige rundt midnatt.      

 

Fredag var det Jørgen 

Hansen sin tur. Jørgen 

hadde sett meget bra ut på 

trening gjennom hele 

oppkjøringsperioden og med 

god kontroll på kroppsvekta 

(veide inn på 99,48) lå alt 

til rette for et knallstevne i 

en av herrenes hardeste 

klasser. Blant kjente navn 

som Magnus Önerud og 

Konstantin Pozdeev var også 

norgesvennen Eban Traeger 

(trener med Hommersåk 

AK) å finne i klassen. 

Oppvarmingen til bøy ble 

gjennomført effektivt og 

uten problemer, 

førsteløftet på 295kg fløy 

opp og godkjent. 

Andreløftet på 305kg gikk 

også rett opp og 5kg pers. 

Eban fikk 310kg i sin siste 

bøy som gjorde til at mr. 

Hansen trengte 312,5kg for 

å ta bronsen. Runner up fra 

EM er ikke til å kimse av og 

312,5kg gikk opp til 2-1 i 

hvite lamper, 12,5kg pers 

og bronse i bøy. I benk ble 

182,5kg lett godkjent i 

første løft. 190kg i andre 

ble også godkjent, men med 

litt mer trøblete teknikk. 

195kg i siste kunne gått 

begge veier, men denne 

gang ble det underkjent 2-

1. 2,5kg pers og 4. plass i 

øvelsen. Så var det klart for 

mark. Lett åpningsløft på 

265kg opp og godkjent, 

samme med andreløftet på 

275kg. Gikk på 282,5kg i 

sisteløftet og fikk det over 

knea, men så var det stopp, 

jeg tror Jørgen ble like paff 

som oss andre der, for 

andreløftet var meget lett. 

Uansett, resultatet ble 

777,5kg sammenlagt, 15kg 

pers og 5.plass i klassen, 

bak Eban som snek seg inn 

på 4.plass med en halvkilo 

lavere kroppsvekt. Absolutt 

godkjent i første VM. 

Klassen ble vunnet av 

russiske Konstantin Pozdeev 

med 910kg som også ble 

stevnets champ of 

champions.  

 

Så var det duket for 

stevnets siste dag og de 

tunge gutta sin tur til å vise 

krefter. Som kjent gikk 

Håkon i klasse +125 på 

jr.EM i sommer, men 

kalkulasjonene nå skulle 

tilsi bedre sjanser i -125kg. 

Godt for Håkon som veide 

inn på 121,1kg og nok skulle 

slitt hardt for å komme seg 

opp også denne gangen.  

 

Siste ukene før stevnet har 

Håkon slitt litt med sykdom 

og en låsning i ryggen, noe 

som tidlig gjenspeilet seg 

på stevnet. 307,5kg gikk 

opp i bøy, men de neste to 

forsøkene på 317,5 ble for 

tunge. Men uansett, det ble 

bronse i øvelsen. Etter 

oppvarmingen i benk var vi 

alle litt skeptiske, men det 

var tydelig at Håkon hadde 

bestemt seg for noe annet. 

190-195-202,5 gikk alle opp 

og ble godkjent noe som 

gav bronse også i benk. Nå 

satt godfølelsen litt bedre 

før markløft. Dessverre ble 

bare førsteløftet på 300kg 

godkjent, 307,5kg ble for 

tungt. Allikevel sølv i 

øvelsen og bronse 

sammenlagt med 810kg. 

Håkon var veldig skuffet 

etter stevnet, men hvor 

mange kan ha en dårlig dag 

på jobb og allikevel bli nr. 3 

i verden? Tross 

omstendighetene et bra 

stevne av Håkon.  

 

Med bronse og to 

femteplasser, samt 4 

pallplasseringer i 

enkeltøvelser var det en 

fornøyd norsk lagledelse 

som søndag tok turen hjem 

igjen til Norge.  

 

Dopingtester.  

 
Som de fleste vet så var 

dette det første stevne 

Russland og Ukraina fikk 

delta i etter utestengelsen 

pga nasjonenes antidoping-

politikk. På herresiden for 

juniorer plukket Russland 

med seg 7 førsteplasser og 4 

andreplasser, Ukraina tok 1 

førsteplass og 1 femteplass. 

På kvinnesiden for juniorer 

tok Russland 7 

førsteplasser, 1 andreplass 

og 1 tredjeplass. Ukraina Jørgen Hansen med 275 kg i markløft 
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tok 2 førsteplasser. Den 

russiske jenta Yulia Lukina 

løftet hele 537,5kg 

sammenlagt i -60kg og fikk 

607,1 poeng, brukbart av en 

19åring. Det hele 

styrkeløftsverden nå lurer 

på er om disse nasjonene 

klarte seg gjennom stevnet 

uten en positiv 

dopingprøve, som kjent vil 

dette gi dem en ny 

utestengelse på ett år. IPF 

gjennomførte så mye som 

41 dopingtester på dette 

stevnet, så da er det bare å 

vente spent på hva som 

skjer. 

 

Norsk verdensrekord 

for fall 

 
Ellers kan det nevnes at det 

ble satt 13 verdensrekorder 

for i U/J-klassene, men 

også 1 verdensrekord for 

senior. Blant rekordene som 

ble slått var 

verdensrekorden i 

benkpress for ungdom 

klasse -125. Norske 

Alexander Steinsland fra 

Bergen SK satte som kjent 

denne på 225kg i desember 

i fjor, men nå heter 

innehaveren Viktor Testsov 

fra Ukraina og den nye 

rekorden lyder på hele 

260kg. Men nivået på 

løfterne på stevnet generelt 

varierte veldig, i klasse 

75kg junior var det en 

indier som trengte tre 

forsøk på å få 70kg 

godkjent i benkpress MED 

skjorte, og her snakker vi 

om et verdensmesterskap, 

mannen endte på 360kg 

sammenlagt. For å få fram 

hvor stor variasjonen var 

kan det nevnes at japanske 

Toru Miyake i samme klasse 

benket ny verdensrekord på 

243,5kg.   

 

 

 

 

 

 

 

Den norske troppen 

Dietmar surrer Håkon 
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Spiseforstyrrelser, anoreksi, bulimi, 

�problemer med maten��. ord som 

får det til å gå kaldt nedover ryggen 

på meg. Fattige ord som ikke sier noe 

om hvilket helvete de som er rammet 

av det lever i.  
 

Jeg har selv vært i et bulimihelvete i mange 

år og det er flere årsaker til at jeg vil fortelle 

om min sykdom på denne måten. Det er så 

utrolig lett å tråkke feil innom idretten. Jeg 

orket ikke å stå i mot presset jeg la på meg 

selv i å være dyktig og prestere optimalt hele 

tiden, og jeg vet at jeg ikke er unik. Om min 

historie (og erfaring) kan gjøre til at en annen 

ikke tråkker i samme spor så er det verdt å 

være åpen om det. Jeg vil også forsøke å 

forklare litt av det helvete man går igjennom 

for dere som ikke har vært der selv. Kanskje 

enkelte da vil forstå hvorfor de som lider av 

spiseforstyrrelser har så utrolig irrasjonelle 

tanker iblant. Vi vet at det er galt, vi vet hva 

som er rett, og gudene skal vite at vi gjør så 

godt vi kan. 

 

Min idrettskarriere startet når jeg var 7 år og 

jeg fikk gå på min første fotballtrening. Målet 

var allerede fra dag en å en dag spille på 

landslaget. Ikke fordi jeg opplevde noe som 

helst press hjemmenfra, men rett og slett 

fordi det er slik jeg er. All tid, energi og valg 

av videe utdanning ble dermed basert på å 

oppnå dette målet. Resultatet ble etterhvert 

ekstremt mye trening. Slik gikk dagene og 

årene helt til jeg skadet kneet så alvorlig i 

andre klasse på videregående at jeg aldri kom 

tilbake på fotballbanen. Hele verden raste 

sammen rundt meg akkurat da. Jeg prøvde 

gang på gang å komme tilbake, men det gikk 

aldri. Jeg som tidligere hadde spilt 

fotballkamper med knust nese,skjev kneskål, 

brudd her og brudd der, ble liggende på 

sofaen i flere dager uten å kunne gå etter 

bare en time på banen.  

 

Fotball var livet mitt, hva skulle jeg gjøre nå? 

Løsningen ble å tilbringe dagene i 

treningsstudioet. Jeg hadde allerede begynt å 

trene vekter før jeg skadet meg så det ble 

naturlig å ta ut frustrasjonen der. Samtidig 

som dette skjedde oppdaget jeg at 

kvinneidealet i verden �utenfor� ikke var iført 

store shorts og dertil store fotballtrøyer. Nå 

kom jeg inn i et kroppsfiksert miljø og 

begynte plutselig å legge merke til hva andre 

jenter hadde på seg og hvordan de så ut. 

Selvtilliten som jeg hadde bygd opp gjennom 

mine år som fotballspiller var på gyngende 

grunn og selvbildet, måten jeg så på meg selv 

som person, både innvendig og utvendig, ble 

enda dårligere enn tidligere. Fra å ikke tenke 

spesielt over eget utseende, gikk det nå over 

til at jeg fokuserte på det hele tiden. Jeg var 

ikke pen nok, puppene var altfor små. Mage, 

rumpe, lår og legger var altfor store og jeg så 

bare feit og dårlig trent ut. Alt var galt. 

Hvordan kunne jeg løse dette, jo svaret var 

enkelt. Det var bare å gå ned i vekt. Speilet 

og vekten ble min verste fiende. Jeg spiste 

nesten ingenting. Trente flere timer om 

dagen. Gikk lange spaserturer hver eneste 

dag. Pakket alltid med meg ekstra skolebøker 

for at det skulle bli tyngre og jeg dermed 

skulle forbrenne mer. Jeg ble helt besatt og 

hele tiden mens jeg gjorde dette visste jeg at 

det var idiotisk.  

 

Savnet etter adrenalinet og følelsene man får 

før, under og etter en fotballkamp gjorde at 

jeg ganske kjapt bestemte meg for at jeg ville 

konkurrere i styrkeløft. I mai 1998 var jeg 

med på mitt første stevne. Jeg veide inn på 

56,1 kg. Jeg var så fersk da at jeg ikke tenkte 

over hva vektklassene var før innveiingen, 

men da jeg innså at jeg var 100 gram for tung 

for å gå i en klasse under bestemte jeg meg 

for at det aldri skulle skje igjen.  

 

Når jeg nå kom inn i en helt ny idrett og et 

helt nytt miljø hadde jeg langt i fra den 

tryggheten som jeg hadde i fotballen. Å jobbe 

og trene for noe uten å ha som mål å bli så 

bra jeg bare kunne var helt utenkelig. Jeg 

visste godt at andre hadde større talent enn 

meg og at jeg aldri ville bli best i verden, 
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men hvorfor ikke prøve å bli så bra som 

overhode mulig? Hvorfor nøye seg med å være 

litt god om det bare var ekstra trening som 

hindret meg i å bli enda bedre? Jeg fortsatte 

å trene selv om kroppen egentlig ikke orket 

mer og om jeg var syk eller skadet. Det har 

jeg gjort siden jeg var liten og ingenting noen 

sa kunne få meg til å endre på dette.  

 

Når jeg hadde begynt å konkurrere studerte 

jeg resultater som andre hadde gjort i samme 

vektklasse og vektklassene rundt meg og satte 

meg skyhøye mål, slik som nybegynnere ofte 

gjør. Ned i vekt og opp i styrke. Resultatene 

kom aldri. At jeg sultet meg, hadde prolaps 

og en alvorlig skulderskade ignorerte jeg 

lenge. Etter hvert innså jeg likevel at det ikke 

nyttet å leve på så lite mat om jeg skulle bli 

sterk så jeg begynte gradvis å spise mer. 

Kroppen ble vant til mer mat, forbrenningen 

min var helt i ulage og jeg gikk selvfølgelig 

opp i vekt. Sunn fornuft var blåst bort med 

sunnmørsvinden og jeg kunne ikke skjønne 

hva som var feil med meg. Etter jeg en dag 

hadde spist veldig mye �usunn� mat og var 

proppmett skjemtes jeg fordi jeg hadde så 

dårlig disiplin. Jeg fikk panikk og løp ut på 

toalettet for å kaste opp. Dette skjedde flere 

ganger og til slutt var jeg fast i mønsteret. 

Det vekslet mellom å sulte seg, �sprekke� og 

dermed overspise og til slutt kaste opp. Jeg 

visste så inderlig godt at det ikke var bra for 

meg, men jeg klarte ikke å endre på det. Jeg 

ville så gjerne, men en stor del av meg var 

også livredd for å gi slipp på kontrollen jeg 

trodde jeg på denne måten hadde over egen 

kropp og vekt. 

 

Når jeg fikk spisekickene spiste jeg langt forbi 

det punktet hvor jeg var mett. Så lenge det 

var mat igjen så spiste jeg. Etterpå stod 

magen som en ballong og jeg kjente meg feit 

og ekkel. Når jeg så kastet opp var det en 

utrolig god følelse. Jeg innbilte meg at jeg 

var svak som ikke klarte å slutte å spise, men 

sterk som tross alt klarte å spy det opp igjen. 

I begynnelsen måtte jeg tvinge frem 

oppkastet, men etter hvert kunne jeg omtrent 

spy på kommando bare ved å tenke tanken. 

Jeg lærte meg å spy kjapt og lydløst. Etterpå 

gikk den gode følelsen over til stor skuffelse 

over meg selv og det jeg hadde gjort. Jeg 

skjemtes så inderlig, både over overspisingen, 

det å kaste opp og ikke minst over alle de 

løgnene og metodene jeg brukte for at folk 

ikke skulle skjønne hva jeg drev på med. 

Fremdeles reagerer kroppen på samme måte 

som tidligere når jeg spiser ting som jeg før 

innbilte meg at ikke var �bra for meg� og jeg 

må virkelig kjempe i mot for ikke å løpe på 

toalettet for å kaste opp. 

 

Når man kaster opp mister kroppen vann og 

elektrolytter. Det kan føre til uttørking samt 

gi problemer med muskelkramper og 

uregelmessig hjerterytme. Mange bulimikere 

tar også i bruk andre ting enn å bare 

fremtvinge oppkast for å kompensere for all 

maten de får i seg. Jeg er intet unntak. 

Laksermiddel, �Frukt og fiber�-tabletter og 

renselseskurer ble brukt hyppig. Ved å bruke 

slike ting tømmes magen, men kroppen tørkes 

også ut. Den responderer så ved å produsere 

mer av et hormon som gjør at vi binder 

ytterligere med vann. Dette gjør at man føler 

seg oppblåst selv om man ikke har overspist. 

Resultatet blir gjentatt bruk og en enda 

større ubalanse i kroppen. Magesår, 

magekatarr, blødende tannkjøtt, hårtap, 

yrhet, svimmelhet og brystsmerter (i enkelte 

tilfeller når jeg spydde kom det mat ned i 

luftveiene som ble liggende å irritere 

lungene) er alle ting jeg er skyld i selv. 

 

Det er mange år siden jeg debuterte i 

styrkeløft nå og det er med en flau og trist 

smak i munnen at jeg har innsett at jeg kunne 

ha vært så mye bedre og hatt mye mindre 

skader om jeg ikke hadde ødelagt for meg 

selv. Når jeg tenker tilbake på alt jeg har 

gjort er det som å se alt utenfra. Den følelsen 

hadde jeg i mange tilfeller den gangen det 

stod på som verst også, jeg visste jo at det 

var galt. Jeg har vært min egen største 

fiende. Før de fleste konkurransene de siste 

årene løy jeg om noen spurte hva jeg veide og 

la gjerne på 1-2 kilo slik at ingen skulle stille 

spørsmål med hva jeg spiste eller aktiviteten 

jeg var i. Flere ganger har jeg vært nær på å 

svime av eller svimt av på toalettet før/under 

oppvarming. Likevel har jeg ristet det av meg 

og fullført. Som regel med forverring av skade 

eller en ny skade som resultat. Ikke en eneste 

konkurranse kan jeg huske at jeg har varmet 

opp i de ulike øvelsene uten kramper i 

muskulaturen og vondt over alt. For å være 

helt ærlig er det mange konkurranser hvor jeg 

ikke husker noe av løftingen, kun følelsene i 

forkant. Enkelte ganger slo hjertet som besatt 

og jeg hadde mest lyst til å rømme lokalet. 
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Jeg trodde det bare var nerver den gangen, 

men har innsett sammenhengen nå. At jeg 

aldri har falt om på plattingen er for meg et 

mysterium. 

 

Det har ingen hensikt i å ramse opp alt jeg 

har gjort, men jeg kan fortelle om to 

situasjoner. Dagen før NM i 2006 på Melhus 

spiste jeg 9 måltider og etter hvert måltid 

gikk jeg på toalettet og kastet opp. Jeg skulle 

opp til teorieksamen for internasjonale 

dommere den kvelden og jeg var 100 % sikker 

på at jeg ikke kom til å bestå. Jeg var livredd 

for å skuffe dem som hadde gitt meg tilbudet 

og dermed vise at jeg ikke dugde. Dagen etter 

skulle jeg løfte selv. Hele kroppen verket 

etter mangel på næring, all spenningen fra 

eksamen dagen før og to netter omtrent uten 

søvn. Jeg begynte å varme opp og fikk 

kramper i begge bena allerede på 20 kg. Jeg 

var så innmari sliten og jeg var redd for å 

svime av hver eneste gang jeg bevegde på 

hodet. Alt gikk rundt, hjertet slo som besatt 

og jeg hadde mest lyst til å legge meg ned å 

grine i stedet for å løfte, men jeg fullførte 

stevnet. Neste dag, etter enda en søvnløs 

natt, var det den dagen jeg hadde grudd meg 

mest til av alle. En ting var om jeg hadde 

mislykkes på den teoretiske dommereksamen, 

men om jeg feilet nå så ville alle se det. Jeg 

var livredd for å dømme feil, livredd for å 

koste noen seieren, livredd for at alle skulle 

synes at jeg ikke mestret oppgaven og livredd 

for å sitte der foran slik at alle kunne se meg 

hele tiden. Jeg var overbevist om at folk satt 

og kommenterte hvor stygg og inkompetent 

jeg var bak ryggen min. Nå gikk både 

dommereksamen og løftingen bra denne 

gangen utrolig nok, men jeg husker at jeg 

kjente ingen glede over å ha klart eksamen. 

Bare lettelse over ikke å ha mislykkes. 

 

Jeg ble så uttatt til VM i styrkeløft i Stavanger 

november 2006 siden vi skulle fylle kvoten. 

For første gang følte jeg at jeg hadde hatt en 

god oppkjøring og jeg var optimistisk. 

Skadene var ikke så ille og jeg hadde god tro 

på pers i alt ut i fra hvordan treningen hadde 

gått. Fra dag en hadde jeg vært ærlig ovenfor 

min kjæreste angående min sykdom og han 

ble (og er fremdeles) en fantastisk støtte for 

meg.. Jeg la vekk vekten i en lang periode for 

jeg hadde god margin til klassegrensen og 

ville virkelig prøve å bli frisk nå. Da jeg så 

kom til Stavanger og bommet på klassen raste 

alt sammen igjen. Jeg gjorde ALT for å gå ned 

den siste kiloen dagen og natten før 

konkurransen så da avgjørelsen om at jeg 

skulle gå i 60 kg klassen ble tatt var jeg 

fullstendig tom for krefter. Det var meningen 

at jeg skulle spise godt og fylle opp lagrene 

før jeg skulle i aksjon og det gjorde jeg 

virkelig. Problemet var at jeg tømte dem like 

fort igjen. Hele uka følte jeg at folk snakket 

om hvor patetisk det var at jeg hadde 

bommet på den måten og i tillegg skadet jeg 

meg i knebøy og ødela dermed løftingen også. 

Jeg trodde alle syntes det var like ekkelt som 

meg at jeg hadde lagt på meg. At folk 

kommenterte akkurat det motsatte sank ikke 

inn, jeg tenkte bare at de var like flinke til å 

lyve som jeg selv var. VM-uka var 3 steg 

tilbake for meg. Jeg gikk fra å være mer 

selvsikker enn på flere år da jeg kom dit 

søndag kveld til å være fullstendig knekt når 

jeg reiste der i fra en uke senere. Etter dette 

reiste jeg til mine foreldre i Ålesund og 

samme fasaden som jeg hadde bært i mange 

år ble funnet frem i løpet av flyturen 

hjemover. Alt var bra på overflaten, men hver 

gang jeg var ensom den uken trillet tårene. 

Det var som å skru av og på en kran. Jeg kan 

ikke si at jeg er glad for at det ble som det 

ble i Stavanger, men jeg er en erfaring rikere 

og det ble det definitive vendepunktet for 

meg. Jeg skal aldri ha det slik igjen. Når jeg 

så kom hjem til min samboer i Sverige 

begynte en ny lang prosess og sammen har vi 

jobbet oss frem til der jeg er i dag. 

 

Å ha et sunt kroppsideal innebærer at man 

har realistiske forventninger til hva man kan 

oppnå i forhold til muskel- og fettmasse ut 

ifra de genetiske forutsetningene man har. Å 

tro at man kan være i toppform året rundt og 

at man kan trene steinhardt dag ut og dag inn 

uten næring og uten at kroppen tar skade av 

det er å lure seg selv. Setter man i tillegg 

likhetstegn mellom evnen til å oppnå idealet 

og sin verdi som menneske er man på feil vei. 

Vi vil gjerne tro at vi kan være best på alle 

områder i livet samtidig, men det sier seg selv 

at det ikke går an. Jeg ønsket å være dyktig 

på skole og senere jobb, ha et perfekt hjem 

og forhold til mine nærmeste, ha en perfekt 

kropp og utseende og være ekstremt dyktig i 

idretten. Klarte jeg dette kunne jeg være 

lykkelig, og bare da. Dessverre har bare 

døgnet 24 timer og jeg hadde ikke nok tid og 

energi å legge ned på hvert enkelt område til 



Bak fasaden 
 

Tekst: Anett Langva 

 

 
StyrkeIdrett nr 4 2007 9 

 
 

å føle meg dyktig nok. Resultatet ble at jeg 

kjente at jeg var mislykket på alle områder i 

stedet, og de gangene jeg faktisk lykkes i å 

oppnå et mål så hadde jeg ikke krefter igjen 

til å glede meg over det. Eller så kjente jeg at 

det ikke var verdt å glede seg over, for siden 

jeg hadde oppnådd målet så måtte det ha 

vært for enkelt. Verken kropp eller sinn orker 

å takle slike prestasjonskrav dag ut og dag 

inn. Å overbevise en bulimiker om at det ikke 

går an å kontrollere frem velbefinnende og en 

sunn, veltrent, sterk kropp i tillegg til at den 

beste måten å oppnå balanse i livet på er 

mellom mindre kontroll og disiplin er langt i 

fra lett. Det er vanskelig for omgivelsene å 

oppdage bulimien fordi vi som er rammet ofte 

er normalvektige. Mange tror dermed at det 

ikke er spesielt farlig å rote med maten på 

denne måten - dette er veldig feil. Det er 

svært alvorlig og kan i verste fall lede til 

døden. 

 

Det er mange som har lurt på hvordan jeg i 

alle dager kan være så nervøs allerede en 

måned i forkant av konkurransene, vel med 

alle mine �forberedelser� så var det vanskelig 

å ikke være det. Jeg ser virkelig frem i mot å 

stille i min neste styrkeløftkonkurranse hvor 

jeg har hatt en normal oppkjøring og ikke 

tømt meg for energi og krefter i dagene og 

ukene før. Det skal bli herlig å stille med 

normale konkurransenerver og ikke kun nerver 

for ikke å veie lite nok eller svime av 

underveis. Jeg har innsett at styrkeløft og 

eget utseende ikke er alt og jeg har fått 

andre mål og verdier i livet. Forhåpentligvis 

er det dette som skal til for at jeg kan utvikle 

meg videre. Det er nå lettere å i blant stå 

over en trening om jeg ikke er i form en dag, 

men det tar nok lang, lang tid før dette blir 

en naturlig tankegang. 

 

Jeg skulle ønske at jeg nå kunne si at jeg er 

helt frisk, men så enkelt er det dessverre 

ikke. Det jeg kan si er at jeg nå er 

tilstrekkelig sterk og frisk nok til å kunne 

håndtere bulimien. Før VM levde jeg nok i en 

illusjon om at det var mye enklere å bli frisk 

enn det i virkeligheten er. Sannsynligvis må 

jeg jobbe med meg selv resten av livet for å 

kunne unnvike feller og motarbeide negative 

tanker som dukker opp. Jeg skal aldri tilbake 

til det helvetet igjen, verken for min egen del 

eller for de som står meg nærmest. Før har 

frykten for å mislykkes vært større enn gleden 

over å lykkes, slik vil jeg ikke ha det lenger.  

Det er ikke hver dag like enkelt å takle de 

voldsomme forandringene som min egen 

kropp (og utseende) går gjennom nå som jeg 

er gravid, men jeg tar en dag av gangen og 

det har gått bra så langt. Forhåpentligvis går 

det bra i morgen og i dagene som følger også. 

En ting er sikkert, jeg hadde ikke kommet hit 

jeg er i dag på egenhånd. Jeg håper jeg kan 

fortsette å tro på og holde på følelsen av at 

jeg duger, at jeg er verdt å elske og verd å 

respektere uansett hvor dyktig jeg er, 

hvordan jeg ser ut og uansett hvor mye jeg 

veier. Jeg er bra nok akkurat slik som jeg er.

Neste side: 

President Tone Ingebretsen og professor i 

fysisk aktivitet og helse ved Olympiatoppen, 

Jorunn Sundgot-Borgen, kommenterer. 
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Ukjente problemstillinger og 

utfordringer dukker opp i nær sagt 

alle situasjoner av ens liv � de fleste 

problemstillinger viser seg heldigvis å 

inneholde åpenbare løsninger og de er 

til dels enkle å gjøre noe med. 
 

Jeg mottok en mail fra Anett Langva for en 

del uker siden, som viste seg å være en 

beskrivelse av hennes personlige utfordringer, 

utfordringer som gav meg frysninger langt 

nedover ryggen. 

Ikke bare er hennes historie sterk og levende 

beskrevet � men, jeg har vært sammen med 

henne i flere av situasjonene som hun viser 

til. 

Det verste av alt - jeg har ikke hatt ide om 

hvilket mareritt Anett var midt oppi� ingen 

ide om hva hun gjennomgikk�.jeg har ikke 

fanget opp så mye som ett signal på at noe 

var galt� 

Jeg blir irritert på meg selv, samtidig sint på 

Anett. Det siste er det Anett trenger minst av 

alt � at noen blir sinte, men ikke ett 

menneske på jord fortjener å gjennomgå 

plager av denne karakter � ingen! 

 

Man stiller seg selv tusen spørsmål i etterkant 

av å ha lest et slikt dokument � der en kjent 

og kjær person så til de grader levende 

beskriver et kaotisk liv, og et syn på seg selv 

som på ingen måte samsvarer med 

virkeligheten og våre oppfatninger. 

 

Det er ingen tvil om at vi kan for lite om 

spiseforstyrrelser, vi må erkjenne det og ta 

det innover oss. Dette temaet burde kanskje 

inngå som et avsnitt, en oppgave eller som en 

aktuell problemstilling i våre trenerkurs � 

tenker da på Trener II eller III, hvor man 

begynner å få en god porsjon teori på et 

høyere kunnskapsnivå hva treningslære angår. 

Vår idrett er til dels kroppsvekt-fokusert, vi 

konkurrerer i vektklasser.  

 

Dette bør vi kanskje ha mer fokus på, selv om 

vi allerede har valgt bort vektklasser i Rekrutt 

I og II, nettopp for å ta bort fokuset fra egen 

kroppsvekt i ung alder.  

 

 

 

 

Spørsmålet er om det er nok? Anetts åpne og 

personlige historie forteller oss at vi har en 

utfordring eller kanskje en problemstilling 

som vi må gripe fatt i. 

Anett er tydelig på at hun i sin daværende 

situasjon ble ekspert i å lure seg 

unna�.ekspert i å bortforklare�.ekspert i å 

lure andre�.og ikke minst ekspert til å presse 

seg selv til å gjøre handlinger hun inderlig 

godt visste var feil. 

 

Man blir nok noe fokusert på vekt i denne 

idretten � går jeg litt i meg selv husker jeg 

godt at jeg droppet frokosten, sparket av meg 

skoene og ville ha minst mulig klær på når jeg 

skulle veie meg på svangerskapskontrollene. 

Legen gjentok sikkert hundre ganger at det 

var differansen fra gang til gang som var av 

betydning, og ikke vekta i seg selv�.men jeg 

skulle ikke i 90-kg.-klassen�.tross alt var jeg 

opprinnelig en 75 kg. løfter�.. Tåpelig � ja � 

gravid i 9. måned var det komplett idioti, 

allikevel et faktum. Dette er på ingen måte i 

nærheten av spiseforstyrrelse, allikevel et litt 

unormalt fokus på kroppsvekt.  

 

Hovedårsaken til at Anett nå ønsker å 

publisere sin historie, er fordi hun håper at 

det kan hjelpe andre i lignende situasjon eller 

noen som står i fare for å havne i samme 

helvete.  

Det er med dyp respekt for Anett vi nå 

�trykker� hennes personlige opplevelse av det 

å være på kant med seg selv, og det er utrolig 

sterkt av henne at hun bidrar på denne måten 

for å synliggjør en komplisert, men aktuell 

problemstilling.  

Det er ikke fritt for at jeg skulle ønske at jeg 

hadde tatt noen signaler på et langt tidligere 

tidspunkt, slik at vi kunne ha bidratt med 

nødvendig, ekstern kompetanse i denne 

kompliserte situasjonen. 

 

En sterk og tankevekkende beretning 

beskrevet av en sterk og flott jente � en 

beretning ikke jeg kom meg gjennom uten en 

overfuktet øyekrok.



Anetts erkjennelse av egne spiseforstyrrelser 
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Jorunn Sundgot-Borgen er professor i 

fysisk aktivitet og helse ved 

Olympiatoppen. 
 
Er Annets historie representativ for ofre av 
spiseforstyrrelser? 
 
Det er en veldig illustrativ historie, og veldig 

representativt for de som sliter med 

spiseforstyrrelser. 

  

Føler du at idretten tar bulimi på alvor? 
 
Svaret er delvis. Enkelte miljø tar 

spiseproblematikk på alvor, men det er ikke 

nok vilje til å prioritere økonomisk slik at 

forebyggende arbeid og behandling får nok 

plass. 

  

Er det forsket på hvor stor utbredelsen av 

bulimi er i Norge og evt norsk idrett, og hvor 
store tror du mørketallene er? 
 
Ja vi har gjort studier her hjemme på 

landslagsutøvere i alle idretter hva angår 

forekomst av de ulike spiseforstyrrelsene. Det 

er imidlertid store mørketall fordi det ikke 

ennå er åpenhet rundt problemet. 

  

Har du noen generelle råd til hvordan 

klubbvenner/venniner kan støtte en person 

som har spiseforstyrrelser? 
 
Vis at du er medmenneske og at du ER der... 

og kanskje er den som motiverer 

vedkommende for å søke hjelp.

http://www.powerlifting-ipf.com/worlds/worjun2007.htm


NSFs samarbeidspartnere 
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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/


Noen betrakninger etter Benk-NM 2007 
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Leder i IL Kraftsport, 

Hans Martin Arnesen, 

deler her noen 

betraktninger etter 

årets benkpress-nm. 

 

Forberedelsene 
IL Kraftsport er 50 år i 

2007. Det ville vi markere 

med et norsk mesterskap. 

Forberedelsene startet 2-3 

år i forveien. 

Arrangementskomité ble 

opprettet et snaut år før 

stevnet. Så ble det arbeidet 

jevnt og trutt, inntil det 

hele eksploderte rundt 

påmeldingsfristen. Da det 

var på det mest hektiske, 

begynte undertegnede å 

ane hvordan det er å bli 

utsatt for en flodbølge.   

 

Deltakerantall 
NM Benkpress er det 

nærmeste vi i styrkeløft-

Norge kommer en 

massemønstring. Vi hadde 

151 påmeldte, mens 132 

stilte på plattingen. På 

Landsskytterstevnet deltar 

for eksempel rundt 5 000. 

Styrkeløft er således en 

idrett for spesielt 

interesserte. Likevel er det 

et paradoks at ikke flere 

deltar i Benk-NM, ettersom 

det er med benkpress 

(nesten) som med fotball - 

�alle� har prøvd. Her er det 

et enormt potensial 

som vi ikke får mye ut 

av. En viktig årsak til 

dette sitter mellom 

ørene på oss, nemlig at 

vi anser spesialisering i 

enkeltgrener som 

mindreverdig. Men 

undertegnede minner 

om at den mest kjente 

styrkeløfteren gjennom 

alle tider, Torkel 

Ravndal, var 

markløftspesialist! Og i 

friidrett kjenner alle 

navnene på de beste 

sprinterne, men ingen 

husker hvem som vant 10-

kampen. Ikke noe galt med 

3-løft, men vil vi for 

eksempel ha 500 deltakere 

på et NM, må det bli et 

Benk-NM. Første betingelse 

for dette er at vi anser 

prestasjoner i enkelgrener 

likeverdige med 

prestasjoner i allround. Da 

må det skje noe mellom 

ørene på oss. Men kanskje 

vi ikke vil ha 500 deltakere 

på et NM? Tygg litt på det - 

500 deltakere. Hvordan 

ville du ha taklet det? 

 

Gjennomføring 
Mesterskapet ble 

gjennomført på én dag. Fire 

selvstyrte grupper var i 

sving under mesterskapet. 

Funksjonærgruppen med 

Morten Novum og Jan Sjøl i 

spissen, plattingmannskapet 

med Arne Georg Andersen 

og Bjørge Næss som ledere, 

cateringgruppen ledet av 

Heidi Hille Arnesen og 

Ingunn Elise Haakonsen, 

samt riggegjengen med Paal 

Solberg som leder. Disse 

fire gruppene sørget for en 

vellykket gjennomføring av 

mesterskapet. 

Undertegnede vil på vegne 

av klubben nok en gang 

takke de involverte for 

innsatsen. 

 

Løftingen 
Det ble vist mye fin løfting. 

I alt 14 nye norgesrekorder 

ble satt. Og for andre gang i 

historien vi fikk se 300 kg 

bli presset opp i et Benk-

NM. Kvaliteten på løftingen 

kan det etter dette ikke 

være noen grunn til å klage 

på. Vi fikk også inntrykk av 

at utøverne var fornøyd 

med arrangementet. 

 

Hvorfor Benk-NM? 
Vi søkte om Benk-NM, ikke 

NM. Årsaken til dette er, 

folkelig uttrykt, 

kombinasjonen av mer stål i 

klubbkassa og mindre pes. 

Her ligger det en utfordring 

til forbundstinget i 

november. Hvordan gjøre 

det mer attraktivt for 

klubbene å arrangere NM? 

 

Etter stevnet 
At styrkeløft er en liten 

idrett i Norge gir media oss 

ikke mange muligheter til å 

glemme. Ikke ved det de 

sier og gjør, men det de 

ikke gjør. Media ble 

informert på forhånd. Og 

etter stevnet ble 

pressemeldinger sendt ut til 

alle relevante medier, og 

fulgt opp lokalt. Den lokale 

TV-kanalen, TV Romerike, 

lagde en reportasje. Det 

skal vi være glade for. Men 

rikskanalene kom (selvsagt) 

ikke. Det var ingen 

overraskelse. Men at det 

ikke ble noen reportasje i 

Styrkeidrett var uventet. 

Faktisk en overraskelse. Så 

nå må dere nøye dere med 

disse betraktningene.



Kalottlandskampen i styrkeløft 2007 
 

Tekst: Inger Blikra Foto: Jenepher Johansen 
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Vi hadde hatt et år på 

å vende oss til at årets 

kalottlandskamp skulle 

gå i Jokkmokk� 

 
Etter de første vantro 

�seriøst?�, �tuller du?� 

�heter det virkelig 

Jokkmokk?� innstilte vi oss 

på at det virkelig var til 

Jokkmokk vi skulle. Og for 

de som eventuelt skulle 

være i tvil; Jokk kommer 

fra et ord som heter Jokka 

(og helt sikkert ikke staves 

akkurat sånn) som betyr 

elv, og Mokk kommer fra 

Mokki (som sikkert heller 

ikke staves sånn) som betyr 

noe i retning av svinger 

eller buktninger. Bare så 

det er sagt. I tilfelle noen 

skulle få noen andre ideer. 

Og for ordens skyld; Jokk i 

Kvikkjokk som ligger ca 12 

mil unna Jokkmokk kommer 

fra samme ordet som betyr 

elv. Bare så det er sagt. 

 

Team Rana bussen kom fra 

vest, etter en liten stopp på 

togstasjonen Lønsdal på 

Saltfjellet for å plukke opp 

Veronica på toget5 fra 

Bodø. Fra nord kom lyn-

Caravellen fra Alta med 

masse Finnmarksmulskler. 

Fredag kveld møttes vi på 

Jokkmokk hotell. Både for 

løfterne og laglederne på 

det norske laget var det 

stor spredning på alder og 

rutine. Definitivt et 

spennende lag! 

 

Styrkeløftklubben i 

Jokkmokk med leder Erika 

og altmuligfikser Christer i 

spissen hadde ordnet til en 

flott arena og gode 

oppvarmingsforhold.  

 

Det norske laget: 
 

Fredrik Danielsen fra 

Øksfjord atletklubb er 

ungdomsløfter og yngst på 

det norske laget, og brukte 

kalottlandskampen som 

stevnegjennomkjøring på 

vei til ungdoms-NM. Han 

løftet støtt og sikkert og 

teknisk godt, og fikk 

resultatene 145-90-

162,5=397,5 som ga 306 

poeng med en kroppsvekt 

på 67,5 kg. Dette er nesten 

40 poeng forbedring fra KM 

i mai uten å ta ut alt!  

 

Julius Hemminghyth fra Alta 

atletklubb er 

førsteårsjunior og skremte 

oss ved å bomme på de to 

første knebøyforsøkene. 

Stor mental styrke ble 

demonstrert ved å trykke 

opp tredjeløftet til tre 

hvite lamper. I markløft 

mistet han løft på å slurve 

med knestrekken i 

avslutningen på ellers 

sterke løft, men også der er 

det klart mer inne. Han fikk 

resultatene 160-125-

150=435 som ga 292 poeng 

med en kroppsvekt på 81,9 

kg. 

 

Veronica Opdal fra Bodø 

representerer Oslo SK i 

mangel av styrkeløftklubb i 

Bodø. Forhåpentligvis får vi 

en klubb på plass i Bodø i 

løpet av året, det jobbes i 

alle fall med saken. 

Veronica er junior og 

debuterte på ungdoms- og 

juniorstevnet i Brumunddal 

i juni. Denne gangen hadde 

hun planlagt å gå ned i 67,5 

kg klassen, noe hun lyktes 

altfor godt med. Til tross 

for så lav kroppsvekt som 

65,3 kg, drøyt 5 kg mindre 

enn i Brumunddal, satte 

hun personlige rekorder i 

alle øvelsene. Serien 147,5-

90-157,5=395 ga nesten 413 

poeng. 

 

Ole Kristian Heimstad fra 

Alta atletklubb var også 

debutant i 

kalottkampsammenheng. 

Serien 235-135-220=590 som 

ga 372 poeng med en 

kroppsvekt på 91,9 kg er 

han nok ikke helt fornøyd 

med selv, men med litt 

småjusteringer av 

avslutningen i markløft kan 

det bli mange flere 

godkjente løft neste gang. 

Og hvis man venter på 

dommerens startsignal i 

benkpress, hjelper jo det 

også litt på uttellingen for 

ellers godt gjennomførte og 

lette løft;-) 

Julius Hemminghyth med 160 kg i knebøy 
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Odd Inge Sandberg fra Alta 

Atletklubb er trofast og 

sterk poengsamler på 

kalottlandskamplaget. 

Dessverre likte ikke 

dommerne startposisjonen 

hans i knebøy, så han fikk 

startsignal bare på det 

første forsøket og mistet 

nok noen kilo sammenlagt 

på det. Likevel en sterk 

serie med 250-157,5-

260=667,5 kg og 449 poeng 

med en kroppsvekt på 81,8 

kg.  

 

Jan Roger Johansen fra 

Rana Kraftsportklubb gjorde 

det ulidelig spennende i 

innspurten med å først 

miste grepet i første 

markløft, for så å ikke greie 

å rikke stanga i andre 

forsøk. Synd det ikke ble 

satset penger på 

tredjeforsøket, for det 

hadde nok gitt brukbare 

odds om man hadde satt 

penger på at han hadde 

greid et sterkt og godkjent 

tredjeløft etter det 

andreforsøket! Men Jan 

Roger hentet det lille ekstra 

og rev opp stanga sånn et 

førsteforsøk skulle ha sett 

ut. Serien 335-187,5-

292,5=815 ga 496 poeng og 

to norgesrekorder i 100 kg 

klassen for yngre veteran. 

Før 335 kg i knebøy sa 

speaker Ola Arvidsson til 

publikum; �hvad ni enn 

gjör, forsök inte det her 

hemma i garasjet!� Samme 

speaker glimtet også til 

med følgende forklaring på 

at Jan Roger fikk 

underkjent sitt siste 

benkpressforsøk (192,5 kg): 

�Man hadde kunnet kjøre 

en trailer under den der 

hekken!� Jan Roger ble 

stevnets beste løfter på 

poeng. 

 

Lagledere var Morten Rygh, 

Jørn Ove Sivertsen, Frode 

Larsen og ungdommene 

Solveig Rygh og Sarita 

Pedersen fra Rana 

kraftsportklubb, og Georg 

Johnsen fra Alta atletklubb. 

Jenepher Johansen og Inger 

Blikra fra Rana KK var med 

som henholdsvis fotograf og 

internasjonal dommer. 

 

Det svenske laget  
Sverige tro til med et ungt 

og sterkt lag bestående av 

bare ungdoms- og 

juniorløftere. Dessverre 

hadde deres eneste 

damejunior pådratt seg en 

skade på junior-VM så de 

måtte få disp til å stille 

med en ungdomsreserve i 

stedet for den påkrevde 

dameløfteren i 

lagoppstillingen. De har så 

mange sterke unge løftere i 

Nordsverige at nybakt 

juniorverdensmester Emil 

Johansson kunne holde seg i 

kulissene som lagleder. 

Stevnets beste 

ungdomsløfter var Kim 

Soursa med 425 poeng som 

med flott teknikk 

tilsynelatende uanstrengt 

løftet hele 587,5 kg med en 

kroppsvekt på 73,3 kg.  En 

av mange Nordsvenske 

løftere vi garantert får se 

mer til i årene som 

kommer. 

 

Det finske laget 
Også finnenes dameløfter 

ble skadet rett før 

kalottlandskampen. De fikk 

som svenskene anledning til 

å sette inn en ekstra 

herreungdom, men valgte å 

stille med bare 5 løftere. 

Aldersspredningen var 

betydelig større enn på det 

svenske laget, og 52-

åringen Valo Lintula 

imponerte oss nok en gang 

med råsterke markløft. Med 

en kroppsvekt på 72,8 kg 

dro han hele 262,5 kg i 

markløft, og med 627,5 kg 

sammenlagt var han 

finnenes nest beste løfter. 

Best hos finnene var Petteri 

Keränen som også var 

stevnets beste juniorløfter. 

Serien 250-147,5-260=657,5 

kg ga 487 poeng på 71 kg 

kroppsvekt. 

Veronica Opdal i markløft 
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Landskampen 
Landskampen utviklet seg 

til en tett duell mellom det 

norske og det svenske laget. 

Svenskene stakk til slutt av 

med seieren med 2339 

poeng mot Norges 2330.  

 

Etter et hyggelig felles 

måltid på Kafé Opera med 

påfølgende sosialisering 

gjennom byen og til 

hotellet, forsøkte vi oss på 

en revansje ved hotellets 

biljardbord. Også her måtte 

vi innse at svenskene ble 

for sterke for oss, og her 

var marginen ikke på langt 

nær så knapp som i 

løftingen�� 

 

Vi gleder oss allerede til 

neste års kalottlandskamp 

som blir i Alta 27. 

september! 

Norges lag 

Kjent styrkeløfter på bussreklame 

Har du vært i Stavanger den siste 

tiden så har du kanskje fått med deg 

dette. Hildeborg Juvet Hugdal ble 

verdensmester under VM i Stavanger, 

og byen vet å ta vare på sine helter. 

Hun har preget baksiden av busser og 

aviser den siste tiden gjennom en 

reklamekampanje for Stavanger 

Aftenblad (�Du kan nesten ikke unngå 

å få det med deg�). Hildeborg er også 

å se på et stort bilde i lokalene til 

avisen. 



Styrkeløftstripen 
 

Av: Tommy Hauge 
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Samtlige norske løftere 

fikk medaljer under 

årets WEC i Eghezée, 

Belgia. Flere av dem 

satte også nye 

mesterskapsrekorder. 

 
Mesterskapet har vært 

arrangert under ulike navn 

siden 1997. De første årene 

var det forbeholdt EU-

medlemmer. Norge kom 

likevel tidlig med pga. EØS-

avtalen. Fra å være et 

lagmesterskap, er det nå et 

individuelt mesterskap for 

landene i Vest-Europa. 

Denne gang deltok 67 

løftere fra 11 nasjoner. 

 

Det norske laget reiste fra 

Gardermoen til Brussel, 

men unntak av Linda som 

kom fra Barcelona. Vi ble 

hentet på flyplassen og 

kjørt til hotellet. Dette lå 

midt mellom flyplassen og 

stevnehallen, en halvtimes 

kjøring til begge. Hotellet 

var av bra standard med 

restaurant, bar og bra rom. 

Transporttjenesten 

fungerte utmerket under 

hele mesterskapet. 

 

Damene 
Først ute av de norske 

løfterne var Synnøve og 

Linda. Begge veide inn lett i 

klasse 67,5 kg. Det startet 

bra med 170 kg i bøy på 

begge � pers på Linda. Det 

var svært jevnt i klassen og 

4 løftere hadde samme 

resultat etter knebøy. I 

benken viste begge fin form 

med nye personlige 

rekorder, 90 kg på Linda og 

105 kg på Synnøve. I 

markløft ble det tidlig klart 

at Linda ville vinne. 

Tangering av pers med 185 

kg ga 445 kg sammenlagt. 

Etter at Synnøve ble 

stående med 160 kg og 435 

kg sammenlagt gikk danske 

Lise Eilertsen på 177,5 kg 

for å gå forbi sammenlagt. 

Dette lyktes og det ble en 

3. plass til Synnøve. 

 

Hildeborg løftet på lørdag. 

Hennes første 

styrkeløftstevne siden VM, 

etter en periode med 

skader og andre 

utfordringer. Den siste 

tiden har det stemt bra på 

trening.  Knebøyen gikk 

meget bra og hun stoppet 

på 262,5 kg. I benken skulle 

hun starte på 170 kg, men 

etter miss på både 165 og 

160 kg på oppvarmingen ble 

startvekta senket til 160 kg. 

Vel, for å si det kort, 

Hildeborg på oppvarming og 

på stevneplattingen er 2 

forskjellige personer. 160 � 

170 � 180 gikk alle greit. I 

markløft startet hun for 1. 

gang på 205 kg. Også her 

ble det 3 godkjente med 

217,5 kg og ny pers. Med 4 

WEC-rekorder og 660 kg 

sammenlagt, kan man trygt 

si at hun er i rute til VM. 

 

De norske damene viste 

flott teknikk. Særlig er 

Synnøve et eksempel på bra 

teknisk løfting. Like bra er 

det ikke i en del andre 

nasjoner. En ting er at man 

ikke er så sterk, det er 

greit, men når man heller 

ikke kan løfte riktig har 

man lite å gjøre i WEC. Jeg 

vil også fremheve den 

psykiske styrken til de 

norske damene. Man går på 

uten å være redde og klarer 

å beholde teknikken selv 

om vektene er på grensen 

av hva man kan klare. Da 

lykkes man også med 

løftingen. Særlig Hildeborg 

synes å ha utviklet seg 

svært mye det siste året. 

Deltagelsen i 

Olympiatoppens 

kvinneprosjekt har gitt 

resultater.  

 
Linda Høiland, 185 kg i markløft 

Synnøve Lund, 170 kg i knebøy 
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Herrene 
Andreas var først ute av de 

norske herrene. Han trener 

mye utholdenhet på 

Politihøgskolen og var ikke 

ventet i toppform. Det var 

han heller ikke, men det 

mangler ikke mye før han er 

tilbake på topp. Serien 320 

� 202,5 � 320 ga sølv etter 

stevnet beste løfter, 

Coimbra fra Luxembourg.  

 

Tor Herman hadde trent 8 

dager på rad før 

mesterskapet. Tunge løft i 

alle øvelser 2 ganger i løpet 

av disse treningene. Han 

tok bare 2 knebøy med 330 

kg som best. Mente selv han 

kunne gjort 350 kg etter all 

treningen. I benken fikk han 

260 kg og ny WEC rekord. 

310 kg i markløft ga 900 kg 

sammenlagt. Men her er det 

svært mye å gå på fram til 

VM. Det trenger han også 

fordi 110 kg er en av de 

hardeste klassene under 

mesterskapet. 

Eirik Jørgensen gjorde et 

flott stevne. Han måtte ta 

av knebindene igjen da han 

var klar til 1. bøy fordi en 

danske fikk omforsøk pga. 

at skivene ikke var festet 

ordentlig. Kjørte forsøket 

på 290 kg helt i bunnen. I 2. 

forsøk ble det for tungt, 

men i 3. traff han. 300 i 

bøy, 205 i benk og 312,5 ga 

817,5 kg og nye perser. 

Eirik har likevel mye å gå 

på. Ved å øke kroppsvekta 

og øke treningsmengdene, 

blir nok 900 kg for 

startvekter å regne. Men 

utdannelse tar en del av 

tiden. Likevel, han har et 

stort potensial hvis han 

bestemmer seg og er villig 

til å ofre badesesongen. 

 

Annet 
Undertegnede satt i juryen 

under herreløftingen. Det 

var ujevn dømming under 

mesterskapet. Likevel var 

tyske Anita Thimm en 

fornøyelse å eksaminere til 

kategori 1. Jeg har aldri 

sett en så god dommer 

under mine eksaminasjoner 

tidligere. Som vanlig var 

også den italienske 

dommeren god (han dømte 

som vi gjør i Norge). 

 

Det slutter ikke å forundre 

meg hvordan enkelte 

nasjoner og løftere 

tilsynelatende vet bedre 

enn dommere og jury. Når 4 

av 5 løftere blant herrene 

ryker ut i bøy, er det 

kanskje på tide å revurdere 

oppfatningen av egne løft? 

Kanskje er det løfternes 

teknikk som bør endres noe? 

Gledelig at dette ikke 

gjelder norske løftere. De 

løft som ble underkjent var 

enten for tunge eller helt 

riktig bedømt.  

 

På poeng ble Hildeborg og 

Tor Herman nr 2 og Andreas 

nr 3. Neste år går 

mesterskapet i Danmark. 

Kanskje bør vi stille med 

fulle lag for å kunne kjempe 

i nasjonskampen? 

 

Til slutt vil jeg takke det 

norske laget for et flott 

mesterskap. WEC er et 

mesterskap der det er lett å 

føle seg hjemme. Det har 

ikke det alvoret EM/VM har, 

men er likevel viktig for 

løfterne som kan få svært 

nyttig stevneerfaring 

internasjonalt eller benytte 

det som test før VM. Et 

mesterskap som har 

betydning for de norske 

løfterne. 

En konsentrert Andreas Hjelmtveit 

Tor Herman øverst på pallen 
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Håkon Farstad fra 

Fræna AK har gjort det 

veldig bra i år, med 

gull fra Jr-EM og bronse 

i Jr-VM.  Vi har hørt 

hva som ligger bak 

resultatene, og hvor 

veien går videre. 
 

Fortell litt om deg selv 

Jeg er per dags dato en 22 

år gammel gutt og bor i 

Fræna kommune. Jeg er 

enten å finne på trening, 

hjemme å sover eller spiser 

evt står i dusjen, på jobb 

på KIWI, i døra på Seven 

eller på Høyskolen i Molde. 

Har et ganske hektisk liv og 

trives med det:) Trener nå 

15-20 timer i uka. Har 

drevet med styrkeløft siden 

2002. 

 

Hvem og hva fikk deg til å 

starte med styrkeløft? 

Jeg trente vekter på Fitness 

Gym ved siden av fotball og 

friidrett fra 2001. På 

vinteren 2002 gikk jeg lei 

fotballen og 

friidrettsmiljøet var 

omtrent utdødt. Jeg var jo 

en god kulestøter så Eirik 

Jørgensen hadde i lengre 

tid ment jeg kunne bli en 

god styrkeløfter, det sa han 

på fest ca et år før jeg 

begynte med vekter. når 

jeg hadde trent vekter en 

stund greide Svein Olav 

Farstad og Eirik Jørgensen å 

lure innpå meg et 

styrkeløftprogram(det var 

jo kroppsbygger jeg 

egentlig ville bli på den 

tiden). Etter det har jeg 

trent jevnt og trutt med et 

unntak på sommer/høst 

2005 og det har jo gått 

riktig så bra:) 

 

Du har tatt hjem både EM-

gull og VM-bronse den siste 

tiden. Kan du fortelle litt 

om de to stevnene? 

I EM var jeg i knallform. 

Hadde jo spist og spist og 

spist for å komme opp i 

125+ og hadde et vanvittig 

trykk i kroppen. Hadde full 

klaff i knebøy og løftet over 

forventning 322,5, i benken 

fikk jeg ikke skjorta helt til 

å fungere og fikk ikke 

skikkelig treff før siste 

løftet 202,5kg. I markløft 

bommet jeg på sisteløftet 

og ble stående med 310, 

som var tangering av pers. 

Vant plussen soleklart, men 

det var ikke all verdens til 

konkurranse da. Men hadde 

hatt gullsjanser i -125 også. 

Veldig kjekt å bli 

Europamester i alefall, 

nesten litt rørende å få 

snart 50 gratulasjons SMSer, 

samt bli feiret med kake 

både på KIWI og på trening. 

  

Jeg kom aldri helt i form 

igjen etter VM og til EM. 

Sleit med sykdom og skader 

og mistet 2-3 uker med 

trening. Hadde magetrøbbel 

I Frankrike og var på grunn 

av det helt tom for energi 

når jeg løftet. Løftet langt 

under pers i alle øvelser, 

men er fornøyd med at jeg i 

det hele tatt klarte å løfte 

da det var hakket før jeg 

svimte av i varmen der. Men 

likevel storfornøyd med 

bronse på dårlig dag. 

 

Hva er din neste 

konkurranse, og hva er dine 

mål til denne? 

Jeg skal løfte på Jr-NM i 

Bergen. Kommer ikke til å 

være i toppform der, men 

håper likevel på å bli beste 

løfter i mesterskapet og 

løfte noen kilo over pers i 

hver øvelse. 

 

Hvordan ser en treningsuke 

ut for deg? 

Mandag 17-19.30: 

Styrkeløfttrening  

(bøyvariant, benkvariant, 

markvariant++) 

Tirsdag: 12-14 Spenst, 

hurtighet og kondistrening + 

tøying  

Onsdag: To styrkeløftøkter 

Økt 1: 10-12 , økt 2: 17-19 

Torsdag: samme som tirsdag 

Håkon drar 310 kg i markløft på Jr-EM. Foto: Arne Vidar Stølan 
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Fredag:samme som onsdag 

Lørdag/søndag: 

sykkeltur/spasertur som 

restitusjonstrening i 1-

2timer, kanskje litt lett 

bøy, benk og mark av og til. 

 

 

Du har vært i 

rekruttgruppen til NSF 

ganske lenge nå. Hva 

innebærer 

det, og hvordan har det 

påvirket løftingen din? 

Det er kjempefint å være 

medlem i rekruttgruppa. Vi 

er en kjempegjeng som er 

med der nå og, og vi er alle 

villige til å ofre masse for 

sporten, og vi har det 

kjempegøy når vi drar i lag 

på samlinger og stevner. Vi 

får også skreddersydde 

treningsprogram utarbeidet 

av Jørgen Haug og Dietmar 

Wolf som fungerer veldig 

bra. Dette er to herrer som 

kan faget sitt, og de gjør en 

kjempejobb! Norge har 

utrolig gode trenere når vi 

sammenligner oss med 

andre land. Uten hjelp med 

treningsprogrm fra Dietmar 

og Jørgen hadde jeg nok 

ikke vært der jeg er i dag. 

Før skulle jeg løfte tungt 

hele tiden og da hadde jeg 

nok blitt skadd. 

 

Hva er din favorittøvelse, 

og hvorfor? 

Jeg er glad i både bøy, benk 

og mark av 

stryrkeløftøvelsene. Hvem 

av dem jeg liker best er 

vanskelig å si, kommer an 

på hvilken øvelse jeg har 

best form og har mest flyt i 

på det gitte tidspunkt. Nå 

ligger de omtrent jevnt. 

Ellers liker jeg godt triceps- 

push down med tau. Da kan 

jeg bare sår å slappe av 

samt at den river veldig 

godt i triceps:) Beinpress er 

også kult. Men ei skikkelig 

tung marktrening er jo 

utvilsomt veldig artig da om 

teknikken stemmer, der 

slipper man alt utstyrsdallet 

og det er bare å dra det 

opp!! 

 

Hva er ditt beste 

treningstips for 

nybegynnere? 

Lytt til erfarne folk. Ikke les 

kroppsbyggerblader. Tren 

Dietmarprogram som ligger 

på styrkeloft.no. 

 

Hvilke fremtidige mål har 

du satt deg for løftingen? 

Bli så god som overhodet 

mulig og holde på så lenge 

det er gøy og kroppen 

holder. Håper jo å ta minst 

1000kg sammenlagt:) 

Veien fra 430 kg sammenlagt i 2002 til 835 kg i 2007. 

Håkon med medaljefangsten på årets Jr-VM. Foto: Jørgen Haug 
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Nok en gang på jakt 

etter personlige 

rekorder og medaljer, 

siste sjans uten russere 

og ukrainere tilstede 

satte en stor og spent 

gjeng som kursen mot 

ferielandstedet Rødby i 

Danmark.Vi innlosjerte 

oss på hytter i alle 

varianter, fra det mest 

luksuriøse til det mer 

enkle.  
 

Hele 8 herreløftere og 4 

damer skulle forsvare 

norges ære når det gjaldt 

benkpress i løpet av en 

langhelg. Det endte som det 

ofte gjør, i det ene 

øyeblikket er det stor 

begeistring og mye glede, 

mens det hele i neste 

øyeblikk og for andre er 

snudd til en liten eller en 

litt større skuffelse. 

 

Stevnearena 

 
Det som såg ut som en stall 

plassert utpå et jorde viste 

seg å være en eminent plass 

å gjennomføre et 

mesterskap i. 

Stevnearenaen bar preg av 

god planlegging med mange 

involverte. Det var tydelig å 

se at arrangøren tok 

mesterskapet på alvor. De 

stilte mannssterke fra 

morgen til kveld, var 

hyggelige og hjelpsomme 

om det var noe som var 

uklart. Oppvarmingen var 

eksemplarisk, romslig og 

hadde  god kapasitet.  

 

Løftingen 

 
Først ut var som vanlig 

jentene. Alle de tre første 

valgte å gå opp en 

vektklasse, sett i forhold til 

påmeldingslistene. Etter et 

tappert forsøk fra Liss om å 

gå ned hadde hun ikke store 

valget og måtte følge etter 

Bente i 75. Liss kom nemlig 

rett fra millitæret og hadde 

ikke helt kontroll på denne 

biten. Men når det først 

gjekk som det gjorde var 

det ingenting annet å gjøre 

enn å konsentrere seg om 

løftingen, som tross alt er 

det en har trent for. Det ble 

imidlertid en uheldig start 

på Liss med to bom på de to 

første forsøkene, men i 

siste løftet hvor hun valgte 

å øke til 95 kg viste hun hva 

som bor i henne. Et meget 

fint løft og en flott 5.plass.  

 

Tid for revansj 

 
Kjenner jeg Bente rett 

hadde hun bestemt seg for 

at det som skjedde på 

benkpress EM året før 

forble med dengang. Nå var 

det nemlig tid for revansj. 

Noe som garantert fører 

med seg en del tanker og 

kan skape litt usikkerhet 

underveis, men som den 

rutinerte benkeren hun er 

fikk hun vist hvem som var 

sjefen i år. Etter tre 

klokkeklare, stilfulle og 

sikre løft kunne hun felle en 

tåre, strekke armene i 

været og synge «Ja, vi 

elsker...». Revansjen var et 

faktum og det med match 

til siste løft. Både Bente og 

Pål var sikre på det de 

gjorde, selv om det kunne 

blitt skjebnesvangert om 

Bente hadde bommet i siste 

løft på 130 kg, da hun også 

hadde klart seg med 127,5, 

på lavere kroppsvekt. Pål 

kjenner løftingen til Bente 

godt, og tok dermed 

sjansen. Noe de altså lyktes 

i.  

 

Bronsen glapp 

 
Tone Glomstein valgte etter 

mye om og men å forlate 75 

kg klassen til fordel for 

82,5. Hun ville i og for seg 

heller ikke fått noe valg i og 

med at Liss også endet i 75 

kg klassen. Jeg tror uansett 

det var godt for Tone å 

slippe å tenke så mye på 

vekten, men heller 

konsentrere seg om det som 

skulle skje på plattingen. 

Hun åpnet med et fint løft 

på 107,5. Det ble en del 

diskusjoner om hva en 

skulle gå på i 2.forsøk da 

det ble jevnt om 

medlajene. 117,5 i andre 

løftet ble en liten teknisk 

svikt, hvor det langt i fra 

var styrken det stod på. 

Kanskje burde hun ha gått 

på en litt lavere vekt i 

2.løft og overbevist 

dommerne, på denne måten 

hadde hun kanskje fått sitt 

3.løft på 117,5? Dette blir 

selvsagt bare spekulasjoner, 

men vi skjønte alle  godt at 

Tone klar for innsats 
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Tone føler seg snytt for en 

pallplass.  

 

Til slutt var det 

undertegnedes  tur til å 

avslutte jentenes løfting. 

Om ikke med stil så var jeg 

vertfall kommet for å få en 

rolig «tilnærming» til 

løfteplattingen igjen etter 

ni måneder uten 

konkurranse. Målet med 

stevne var å teste de nye 

reglene slik at dette ikke 

skulle bli et uromoment ved 

en senere anledning. 

Dessverre gikk det ikke som 

forventet.  

Sølv var i dette tilfellet i og 

for seg greit nok, men det 

var ikke derfor jeg var 

kommet til dette 

mesterskapet. Likevel er 

det alltid noe nytt å lære, 

en får ta med seg videre 

det som er verdt å dra på. 

Jeg avsluttet om ikke annet 

med et 3.løft som forøvrig 

også var åpningsløft på 170 

meget lett og fint. Også her 

er det lett å være 

etterpåklok: «hvorfor fulgte 

jeg ikke Pål sitt råd om 

172,5?» Da hadde om ikke 

annet gullsjansen vært 

større.  

 

Likevel, enhver løfter som 

har bommet eller som i mitt 

tilfelle «rotet» bort de to 

første løftene vet hvilke 

tanker som raser gjennom 

hodet. En må gjøre de 

valgene en ser på som mest 

hensiktsmessige der og da, 

så får etterpåklokskapen bli 

en del av evalueringen en 

kan dra nytte av senere. 

Dette gjalt garantert flere 

løftere enn meg selv, av og 

til finnes det bare ikke noen 

vei tilbake, selv om enkelte 

av herreløftere nok også 

kunne ønske det.  

 

82,5 kg herrer  

 
Det viste seg relativt tidlig 

at det var lite å gjøre med 

polske Wegeira. Men bak 

han ble det kamp om 

plassene, deriblant hadde vi 

vår egen Joakim Bjerke. En 

solid åpning på 220 kg 

gjorde det allerede  

spennende. Små marginer 

gjorde at han ikke fikk sitt 

2.løft med 225 kg. Dette 

gjorde imidlertid at Joakim 

måtte høyne i 3.løftet til 

tross for underkjent 2.løft 

om sølvet skulle være 

sikret. I tillegg måtte  

polske Kowalczyk bomme 

på 227,5 grunnet lavere 

kroppsvekt. Det ble en 

spennende fight som til 

slutt endte i Joakim og 

Norges favør.  

 

Vår andre løfter i 82,5 kg 

herrer var Dag Runar Øye. 

Vi kan vel kanskje si det så 

enkelt som at han ikke var i 

sin livs form, men han viste 

oss likevel at det er viktig å 

ta utgangspunkt i den 

formen en har på 

stevnedagen. Planene og 

forventningene til Dag 

Runar var nok høyere enn 

det resultatet tilsier, men 

han var klok nok til å senke 

åpningen etter det 

oppvarmingen tilsa. 

Åpningen på 195 gikk opp, 

men ble dessverre 

underkjent. Andreløftet ble 

godkjent, mens 200 i tredje 

ble for tungt den dagen. 

Likevel endte han opp med 

en fin 4.plass.  

 

90 kg herrer 

 
Klasse 90 kg herre bar preg 

av mye bomløft hvor 

mange, nærmere bestemt 

halvparten av løfterne røk 

ut. Deriblant også vår egen 

Thor Henning Heggestad 

dessverre. Sett i forhold til 

treningen i forkant og 

oppvarming stevnedagen 

var det ikke mye å si på 

styrken.  Et stevne er 

likevel noe annet. Thor 

Henning burde nok ha vore 

enda mer sikker på skjorten 

enn det han var. Å bruke en 

ny skjorte for første gang 

på et EM viste seg å ikke 

være spesielt lurt denne 

gangen. Det er ofte små 

marginer som skilller det å 

Hildeborg og Dietmar 
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lykkes eller ikke, men det 

er derfor ekstra viktig å 

være forberedt på dette. 

Thor Henning såg ut til å 

takle det bra, og jeg er helt 

sikker på han kommer 

sterkere tilbake ved en 

senere anledning.  

 

Sverre Diesen var noe 

usikker på formen og ble 

stående med sitt 

åpningsløft på 200 kg. Han 

hadde forsøk både på 205 

og 210 i andre og 

tredjeløftet sitt. 200 kg 

holdt til en flott 4.plass.  

 

Et sjansespill? 

 
Også klasse 100 kg bar preg 

av det å ryke ut, men denne 

gang til fordel for Norge og 

Svein Olav Farstad. Det 

viste seg nok en gang at det 

å konsentrere seg om egen 

løfting kan gi gevinst. Åpner 

en  med et safe løft kan en 

ha overbevist både seg selv 

og dommerne godt nok til å 

nå langt. Dette fikk Svein 

Olav erfare. Solide løft 

både på 225 og 230 i 

henholdvis første og andre 

løft. Når pallplass var sikret 

kunne han gjøre et forsøk 

på å nå sølvet, men 242,5 

ble dessverre for tungt 

denne gangen.  

 

Sjansespillet fortsetter 

 
Sist, men ikke minst var det 

de tyngste gutta skulle i 

ilden. På de to siste 

klassene hadde vi tre 

løftere. I 125 Kjell Furesund 

og i +125 Alastair Mccoll og 

Trond Fjøren. Alle hadde 

relativt høge åpningsvekter 

sett i forhold til tidligere 

prestasjoner, men jeg 

rekner med at treningen i 

firkant tilsa at dette var ok. 

Det viste seg dessverre å 

være litt for dristig, 

dagsformen tatt i 

betraktning både for Kjell 

og Trond. De røk ut med 

henholdsvis 270 og 280. 

Kjell gjorde et forsøk på å 

høyne i siste løftet fra 270 

til 275, men lyktes ikke 

med det heller. Dermed ble 

det en svart dag for Fræna 

AK. I motsetning til de to 

sistnevnte ble det en 

gledens dag for Ganddal og 

Alastair. Alastair sammen 

med lagleder Pål Nilsen 

viste at det lønner seg å 

være taktisk. Etter et 

underkjent førsteløft på 

260 gjekk det lett opp i 

andre. Å høyne til 262,5 

skulle vise seg å være 

meget lurt, da den ene 

favoritten etter den andre 

røk ut. Det ble meget 

spennende og vi måtte 

vente til siste løft før 

jubelen kunne bryte løs. 

Bronse til en MEGET fornøyd 

Alastair.   

 

Vi fikk  nok en gang sett 

mange bevis på at 

påmeldingslistene er og 

forblir påmeldingslister. 

Mye kan skje før og 

underveis i stevnet, og det 

kan lønne seg å være 

«smart» i egen løft, andre 

er det uansett vanskelig å 

gjøre noe med. Coachingen 

og løftingen til  henholdsvis 

Pål og Alastair er et levende  

eksempel på dette.  

 

Jeg vil benytte anledningen 

til å takke for en fin tur 

med en sosial og positiv 

gjeng. En spesiell takk til 

Pål Nilsen for eminent 

skjortepådraging og 

coaching. 

 

Norske medaljevinnere 
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Alternative øvelser i styrkeløft � Del 2 

 
I et tidligere nummer av Styrkeidrett tok jeg for 

meg alternative øvelser som vil revolusjonere 

styrkeløfttrening. Serien av øvelser fortsetter i 

dette nummeret.  

 

Øvelsen �Good morning� eller �God morgen� på 

norsk er en kjent hjelpeøvelse i styrkeløft. 

Denne benyttes for å styrke bl.a. korsrygg, 

rumpe og hamstrings. Med stangen på skuldrene 

bøyer man seg fremover, og deretter tilbake, 

omtrent som man ville gjøre hvis man bukket 

ærbødig for en kongelig mens man sa �god 

morgen!� 

 

 
Good morning / God morgen 

 

Enkelte løftere har hatt stor nytte av good 

morning, mens andre løftere har fått liten eller 

ingen effekt. Årsaken til forskjellene har så 

langt ikke vært kjent, men nyere forskning fra 

Sveits har nå vist at en hittil ukjent synergistisk 

øvelse vil kunne utjevne forskjellene, og i 

tillegg øke effekten med hele 118%! Denne 

synergistiske øvelsen ble ved en tilfeldighet 

oppdaget i et fjøs på Toten da et medlem av 

styrkeløftklubben �Toten Styrke- og Kurukekast� 

skulle trene good morning i fjøset, og skled i ei 

kuruke slik at han falt bakover istedenfor 

forover. Øvelsen har fått navnet �Good night� 

eller �God natt� på norsk. Øvelsen aktiviserer 

alle antagonistene til musklene som aktiviseres i 

Good morning, hovedsakelig via de 

interdigiterte aduktosentriske rytmene i Golgi 

Tendon organet.  

 

Her følger en beskrivelse av øvelsen:    

 

 
1. Startposisjon for øvelsen �God natt�. Klar til 

å falle bakover. 

 

 

 
2. Nederste posisjon etter å ha falt bakover. 

Eksploder umiddelbart opp og tilbake til 

stående posisjon. 
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3. Tilbake i startposisjon etter å ha eksplodert 

opp fra God natt stillingen. 

 

Som enkelte kanskje ser så måtte det benyttes 

et kosteskaft som stang i bildene av øvelsen, da 

stanga som vanligvis benyttes hadde blitt 

stjålet. Innen forskningsmiljøet går det rykter 

om at agenter fra Russland og Ukraina står bak, 

da de for enhver pris vil hindre andre IPF land i 

å oppnå urettmessige fordeler før VM 2007. 

 

Ved en senere anledning vil jeg ta for meg 

alternative øvelser som øker effektiviteten bl.a. 

via lingvistisk manipulering av øvelsesnavnene. 

Som en smakebit kan jeg nevne øvelsen �stille 

lengde med tilløp�. 

 


