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Denne utgaven kommer
litt senere enn først
planlagt, men akkurat
tidsnok til at vi kan kalle
den årets siste.
Siden sist har det vært
både VM og forbundsting,
begge har fått spalteplass
i denne utgaven.
I det vi runder av 2007 så
vil jeg ønske alle et godt
nytt styrkeløft-år!

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.
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VM i Styrkeløft 2007
Tekst: Linda Høiland
I år gikk turen til
Sôlden i Østerrike for
VM-laget i Styrkeløft.
Troppen som reiste fra
Norge bestod av 4
dameløftere,
5
herreløftere, dommer,
NSF presidenten, EPF
presidenten,
to
lagledere
og
en
kiropraktor.
Vi var en solid gjeng som
inntok
tyrolertettstedet
Sôlden. Reisen gikk med fly
til Munchen, og buss videre
3 timer over grensa til
Østerrike og opp i alpene.
For en natur som møtte oss!
”Byen” var omgitt av
fjelltinder på alle kanter og
snøen lå på noen av
toppene og lyste mot oss
som en kontrast til den blå
himmelen.
Det var faktisk sol og tskjortevær
de
første
dagene
i
alpene,
i
motsetning til siste helga da
det snødde og var veldig
kaldt. Noen i reisefølget
fikk seg en tur opp på en
isbre som oppvarming før
løftingen tok til.

Foto: Morten Novum
og gensere med påskriften
”PLAY CLEAN; PLAY TRUE;
PLAY
FAIR”
som
er
slagordet til Antidoping
Norge. Dette ble virkelig
lagt merke til og vi fikk
mange
positive
tilbakemeldinger. Når det
gjaldt
selve
stevnearrangementet
var
dette
en
real
nedtur
sammenlignet med vårt
eget VM i stavanger i fjor.
Det var tydelig at fokuset
var
på
størst
mulig
inntjening fra publikum (i
form av flere salgsplasser
for mat/drikke). Dette gikk
da på bekostning av plass til
å
surre
knebind
og
oppvarmingsareal
for
løfterne. I tillegg ble
enkelte av tidspunktene for
innveiing og stevnestart
flyttet til umenneskelige
tidspunkt for at vi skulle
være
ferdig
før
kveldsunderholdningen
skulle starte.. Selv under
disse forholdene har vi noen
sterke prestasjoner fra det
norske laget.
Første løfter ut var Roy
Brandtzæg fra Steinkjer.
Han løftet serien 232,5-140230 og 602,5 sammenlagt
som holdt til en samlet 5

plass i klasse 56. Resultatet
til Roy under VM er også ny
norsk rekord sammenlagt i
klasse 56 kg.

På onsdagen ble det klart at
damer klasse 67,5 skulle ha
innveiing kl 06.30 med
tilhørende stevnestart kl.
08.30
torsdag
morgen.
Synnøve Lund og Linda
Høiland var våkne før
fuglene denne morgenen,
og stjernene viste vei til
stevnehallen.
Synnøve
hadde en knallbra serie
med 9 godkjente løft.

Dersom stemningen under
VM skal kommenteres så var
det samlet enighet om at
det var noe rart å reise til
VM og konkurrere under IPF
akkurat
i
dette
mesterskapet. Etter at det
internasjonale
forbundet
viste liten vilje til å
opprettholde utestengelsen
av Russland og Ukraina ut
2007 så var det med en viss
bismak at vi denne gang
konkurrerte
mot
verdenstoppen i styrkeløft.
Det norske landslaget hadde
fått laget flotte t-skjorter
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VM i Styrkeløft 2007
Tekst: Linda Høiland

Foto: Morten Novum
fikk 357,5 kg i knebøy. I
benkpress ble det full klaff
med 3 godkjente løft og 265
kg. Dette holdt til bronse og
ny norsk rekord i kl 110 kg!
I markløft var kampen om
sammenlagtmedaljene
spisset. 310 kg i markløft og
932,5 kg sammenlagt holdt
til en 5 plass totalt for Tor
Herman. Det var svært
jevnt med kun 2,5 kg til 3
plass.

Serien 182,5-107,5-165 og
455 sammenlagt holdt til ny
pers sammenlagt og en 9
plass i klassen. Linda hadde
ikke helt dagen og ble
stående med serien 16087,5-175, 422,5 sammenlagt
som ga en 11 plass totalt.
Torsdags ettermiddag var
det klart for Inger Blikra i
klasse 75 og Heidi Hille
Arnesen i klasse 82,5. Heidi
bestemte seg tidlig for å gå
opp en klasse av taktiske
årsaker. Vår alles Inger
leverte en solid serie. 230132,5-215
og
577,5
sammenlagt holdt til SØLV i
klasse 75. Det ble også sølv

i markløft samt bronse i
knebøy
og
benkpress.
Vinner av klasse 75 ble
Yulia Zaugolova (RUS) med
640 kg sammenlagt og
bronse gikk til Elizaveta
Ivanova (UKR) med 555 kg
sammenlagt. Det er et syn å
se Inger splitte deltakere
fra Russland/Ukraina på
resultatlista. Takk Inger.
Heidi løftet serien 210117,5-200 og 527,5 kg
sammenlagt. Det ble 6 plass
på Heidi i klasse 82,5.
Det ble spenning til siste
løft da Tor Herman Omland
skulle løfte i klasse 110 kg
på fredagen. Tor Herman

Lørdagen
var
siste
konkurransedag og vi hadde
3 deltakere i de tyngste
klassene. Asbjørn Randen
og Frode Rui var våre sterke
menn i klasse 125, mens
Olaf Dahl løftet i 125+. Det
skulle vise seg å være en
tung dag på jobben for
disse 3, men hver av dem
klarte allikevel å hente
hjem
hver
sin
delgrensmedalje.
Asbjørn
fikk serien 380-280-320 og
980 kg sammenlagt som
holdt til en 4 plass
sammenlagt. Asbjørn gikk
til topps i benk, og ble
VERDENSMESTER
i
benkpress.
Frode fikk serien 345-252,5350 og 947,5 kg sammenlagt
som holdt til en 5 plass i
klasse 125. Frode fikk med
350 kg bronse i markløft.
Siste mann ut i den norske
troppen var Olaf. Serien
350-255-357,5 og 962,5 kg
sammenlagt holdt til en 10
plass klasse 125+. Også Olaf
klarte å få med seg en
bronsemedalje hjem etter
markløft.

Tusen takk til dere alle for
fint samhold og mye moro i
Alpene!
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VM i Styrkeløft 2007
Tekst: Linda Høiland
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EM Benkpress for Veteraner
Tekst: Per Bjaaland
Syv veteranløftere fra
Norge deltok i veteranEM i benkpress i Zlin i
Tsjekkia i november.
Zlin
ligger
øst
i
Tsjekkia, ca 300 km fra
Praha.
Første løfter var vår eneste
kvinnelige deltaker, Tone
Glomstein, i klasse 75 kilo,
yngre veteran. Tone åpnet
på 105 kilo som gikk
greit.Tyske Ursula Häuser
løftet
samme,
men
ettersom Tone var lettere,
ledet Tone etter 1. omgang.
3.deltaker
i
gruppen,
tsjekkiske Darja Janickova,
lå langt etter med 75 kilo.
I andre løftet ba både Tone
og Ursula om 110 kilo.
Ursula fikk opp og godkjent,
mens Tone misset. Ursula
ba om 117,5 i siste løftet.
Tone kunne her enten gjøre
et nytt forsøk på 110 kilo og
håpe at Ursula misset, eller
gamble på å klare samme
vekta. Tone valgte 117,5
kilo. Tone hadde virkelig
dagen og fikk opp og
godkjent siste løftet, mens
Ursula misset. Gull til
Norge!
Neste
løfter
var
undertegnede som løftet i
klasse
100
kilo,
superveteran. Vi var 5
løftere i gruppen, men med
normal løfting bare 3 som
ville
konkurrere
om
medaljene. Nå hadde jeg
bare 6 dager før deltatt i
styrkeløft-NM og satt ny
norsk rekord med 165 kilo.
Jeg var ikke sikker på om
jeg var helt restituert, så
jeg åpnet med det jeg
trodde var et sikringsløft på
152,5 kilo. Vekta gikk greit
opp og tre gule lys. Men
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akk, til min store frustasjon
grep hoveddommeren inn
og
underkjente
løftet.
Mente at jeg hadde løftet
på hodet – dette var nok
også en korrekt avgjørelse.
I mellomtiden hadde min
argeste
konkurrent,
tyskeren Gerd Fell, løftet
og fått godkjent 155 kilo,
og ledet dermed han etter
1. omgang. Tyskeren Josef
Hermann misset på 147,5.
Selv om jeg fikk underkjent
første løftet, valgte jeg
likevel å øke vekta til 157,5
kilo. Denne fikk jeg opp
med 3 gule lys, mens Fell
misset på 160 kilo og
Hermann løftet og fikk
godkjent
152.5
kilo.
Dermed ledet jeg etter 2.
omgang og valgte 162.5 kilo
i siste løftet. Nå valgte
Hermann 165 kilo i siste
løftet, han var tyngre enn
meg og måtte løfte mer.
Jeg syntes at 165 kilo hadde
gått lett under NM, så jeg
høynet også til 165 kilo.Nå
fikk Fell opp 160 kilo, mens
både Hermann og jeg misset
på 165. Dermed ble det
bare sølv, men er likevel
godt fornøyd.
Alt i alt en god dag for
Norge med gull og sølv!
Fredag var det klassen eldre
veteran som løftet. Første
norske var Birger Sundstøl i
klassen 67.5 kilo. Birger
gjorde det han skulle med
henholdsvis 105 og 112.5 i
første og andre løftet, mens
120 ble for tungt i siste
omgang. Likevel en fin
bronse.
Neste løfter var vårt i
utgangspunktet
største
gullhåp, Bjarne Synstad, i
klassen 82,5 kilo. Bjarne
satte åpningsvekten til 205

Tone Glomstein (arkivfoto)
kilo, noe som var 45 kilo
over
nestemann.
Men
Bjarne
hadde
et
noe
uryddig
løft
og
fikk
underkjent
åpningsløftet.
Men 2. løftet gikk greit, og
dermed var han allerede
sikret gullet. Bjarne prøvde
så å sette ny europarekord
med 117,5 kilo, men det ble
akkurat litt for tungt.
Neste norske var Leif
Sydengen i klasse 100 kilo.
Leif misset i åpningsløftet
på 200 kilo, men fikk
godkjent samme vekta i 2.
løftet. Prøvde så på 210 i
siste løftet, som ville ha
gitt bronse, men misset og
måtte nøye seg med en 4.
plass.
Truls Nygård i klasse 125
kilo var siste løfter. Truls
åpnet med 225 kilo og tre
gule lys. Men, så skjedde
nøyaktig det samme som da
jeg løftet – hoveddommeren
underkjente løftet og av
samme grunn som for meg –
løft av hodet. Men andre
løftet på samme vekt gikk
helt greit. Truls gjorde et
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EM Benkpress for Veteraner
Tekst: Per Bjaaland
forsøk på gullet med 235
kilo, det var det samme
som
ledende
Markwat
hadde, men han med tyngre
kroppsvekt. Men det ble i
tyngste laget for Truls, men
en solid sølvmedalje. (90
kilo foran bronsevinneren.)
Så nok en god dag for Norge
med gull, sølv, bronse og en
4. plass.
Siste dag, lørdag, hadde vi
bare en løfter med i klassen
for yngre veteran, Kjetil
Birkedal i den tyngste
klassen, 125+.
Kjetil hadde ladet godt opp
kvelden før med dobbel
porsjon biff, og satte
åpningsløftet til 252.5 kilo.
Kjetil legger seg ned og
senker stanga – men hva
brast så høyt? Kjetils
nyinnkjøpte belte av den
nye og smale typen, ga
etter og løsnet og mislykket
løft. Om det var den doble
porsjonen med biff som ga
utslaget, skal være usagt.
Men heller ikke tyskeren
Lochner eller franskmannen
Minielle fikk opp sine
åpningsløft, og dermed var
det en tsjekker som ledet
med 225 kilo I andre
omgang fikk Kjetil opp og
godkjent løft, mens Lochner
misset igjen – dermed ledet
Kjetil med sølvet sikret og
sjanse på gull. Det ville han
få dersom han klarte siste
løftet på annonserte 265
kilo eller tyskeren ikke
klarte sitt siste løft på
samme vekt. Dessverre slo
ingen av delene til, Kjetil
misset på sitt og tyskeren
klarte siste løftet. Dermed
ble det sølv.
Summa sumarium, et godt
resultat for veteranløfterne
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med to gull, tre sølv, en
bronse og en fjerdeplass!
Ellers var det den tyske
nasjonalsangen
og
Marseillasen vi hørte oftest
– Tyskland tok ikke mindre
enn 18 gull! Tsjekkiske
Hana Takacova satte ny
verdensrekord i klasse 90
kilo, eldre veteran damer,
med
142,5
kilo
og
østerrikske
Siegfried
Steinmair
satte
ny
verdensrekord i klasse 110
kilo,yngre veteran, med
287.5 kg. Finland hadde et
noe blandet resultat, av 7
løftere var det 4 som røk
ut, mens de øvrige 3 alle
tok gull.
Sverige hadde
med 3 deltakere som fikk
gull,
sølv
og
bronse.
Danmark
hadde
ingen
deltakere med og totalt var
det deltakere bare fra 12
nasjoner, et skuffende lite
antall.
Dette
skyldes
muligens
tidspunktet
for
konkurransen,
medio
november er nok i seneste
laget, tidligere har EM gått i
juli. EM neste år er satt opp
med samme tid og samme
sted, men det ble sagt at
tidspunktet skulle flyttes til
oktober, men det er i
skrivende
stund
(primo
desember) ikke
kommet
noe ny terminliste.
Tsjekkia er nå nærmest
blitt grossist i å arrangere
styrkeløft-stevner,
med
flere store internasjonale
mesterskap hvert år, og har
etter hvert opparbeidet seg
stor erfaring og ekspertise.
Alt gikk ikke like glatt da
jeg deltok for første gang
for 5 år siden, men denne
gang gikk alt på skinner.
Det som ikke klaffet helt
denne
gangen,
var

transporten til hotellet. Jeg
og kona kom med buss Brno
og der skulle arrangøren
ordne med transport til Zlin
(som ligger ca 100 km fra
Brno). Ingen dukket opp og
etter å ha ventet ca 40
minutter, tok vi drosje til
hotellet, noe som kostet oss
800 NOK. Etter at vi hadde
innkvartert oss og spist,
dukket sjåføren opp og
påstod at hun hadde vært
der for å hente oss –
sannheten er nok at hun var
der, men alt for sent.
Stevnelokalet var i samme
bygning som hotellet vi var
innkvartert
i,
Hotell
Moskva. Jeg tror alle som
har deltatt i konkurranser
vet å sette pris på en slik
ordning. For meg var det
bare å gå ned en etasje til
innveing og akkreditering og
en etasje til for selve
konkurranselokalet.
Selve
hotellet var bygd like før
krigen,
gjennomlevd
kommunistæraen og nå
pusset opp til en rimelig bra
standard – selv om 12tommers TV ikke sees så
ofte nå, men vi var jo ikke
kommet for å glane på TV
heller. Badet var fliselagt
og fullt ut tilfredsstillende.
Vi betalte ca 465 NOK pr
døgn for et dobbeltrom
Hotellet inneholdt dessuten
en hel rekke med ulike
aktiviteter, bortsett fra et
stort antall restauranter,
barer, etc, var det også
tannleger,
advokater,
frisører,med mer,og ikke
minst massøser. Ca 170 NOK
for 90 minutter med full
kroppsmassasje
lot
seg
høre. Bowlingbane og eget
kasino var det også på
hotellet.
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EM Benkpress for Veteraner
Tekst: Per Bjaaland
Som nevnt, så var det en
nærmest prikkfri avvikling
av
stevnet.
Oppvarmingsrommet
var
tilfredsstillende
med
5
benker. 2 store tavler i
konkurranselokalet
holdt
deltakere
og
publikum
løpende informert om alt
som skjedde – den ene
tavlen viste detaljer om
den som løftet i øyeblikket.
Dataskjerm
i
oppvarmingsrommet holdt
løfterne godt orientert.
Dømmingen var også god og
jevn med overdommere som
grep inn (riktig) flere
ganger,
bl.a
for
undertegnede.
Skivepåsetterne
gjorde
ingen
feil
som
jeg
registrerte. Dessverre var
det lite publikum. Til tross
for gratis entré, var det
stort sett bare løftere med
familie som var til stede
Jeg må samtidig benytte
anledningen til å sutre over
tidspunktet for veteran-NM.
Jeg fikk 6 dager mellom
konkurransene, Truls fikk 7,
og det er for kort tid. I
tillegg ble Forbundstinget
lagt til samme helg som EM.
Dårlig
koordinering
fra
styret!
Nåvel, tilbake til noe mer
positivt igjen – bankettene i
Tsjekkia er noe for seg selv.
Gratis
øl
og
vin
i
ubegrensede mengder er
inkludert i billetten mens
mineralvann, kaffe, etc, må
kjøpes. Litt skuffende var
det at det i år bare ble delt
ut en pokal til beste løfter i
de forskjellige årsklassene.
Men ellers mye moro med
dans og sosialt samvær.
Jeg og kona sammen med
Truls, Birger og en svensk
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løfter ble kjørt til Brno
neste
dag.
(søndag).
Sjåføren kjørte som om det
gjaldt livet med en rekke
gjentatte
hårreisende
forbikjøringer. Truls, Birger
og svensken skulle til
flyplassen, mens jeg og
kona
skulle
til
bussstasjonen i Brno. Vi kom oss
helskinnet til flyplassen og
da vi kjørte inn i Brno,
begynte jeg og kona å føle
oss tryggere. Men etter en
del merkelig kjøring i
sentrum, gjorde sjåføren
plutselig en U-sving for så å
kjøre ut av sentrum. Han
stoppet så omsider ved en
bensinstasjon, for å fylle
bensin trodde vi først, men
det var visst bare for å
spørre om veien, skjønte vi
omsider. Hvorfor han måtte
kjøre nærmere 10 minutter
for å spørre om veien, fikk
vi aldri vite – han snakket
ikke ett ord engelsk. Imens
forberedte han seg på å
gjøre en ny U-sving for å
kjøre samme veien tilbake.
Da skjedde det som vi
hadde fryktet hele tiden - i
det han holder på å
gjennomføre
U-svingen,
hører vi et brak. En annen
bil braste inn i oss for full
musikk. Heldigvis ingen
personskade, men vi måtte
fortsette med drosje til
buss-stasjonen. Nå hadde vi
heldigvis god tid, faktisk alt
for god tid da det var
mange timer til vår buss
skulle gå. Bussbillettene
hadde vi allerede kjøpt
gjennom Czech Airlines til
en pris av ca 250 NOK pr
person, ikke spesielt dyrt
for en tur på 200 km, syntes
vi. Men ettersom det var så
lenge å vente og det var
mer et buss-stopp enn en
buss-stasjon, forhørte jeg
meg om pris og avgang hos

et annet selskap. Der fikk
jeg opplyst at full pris var
185 korunas (= ca 60 NOK),
men ettersom både jeg og
kona var ”senior citizens”,
over 60 år, kostet det bare
131 korunas, eller 40 norske
kroner. Ikke ille for en tur
på over 200 km. Transport
er utrolig billig i Tsjekkia.
Tsjekkia er er i det hele
tatt et fantastisk fint og
billig
ferieland.
Den
tsjekkiske koruna er verd ca
1/3 av den norske, men
jevnt over betaler du det
samme, eller litt mindre i
tsjekkiske korunas, enn det
du betaler i norske kroner
for tilsvarende i Norge.
Men, man skal likevel
navigere
med
litt
forsiktighet. At alt er
dyrere på flyplasser, er vel
kjent, så at vi måtte betale
ca 40 NOK for en flaske øl
der, var ikke uventet. Men
den største overraskelsen
fikk vi på hotellet vi
overnattet på i Praha,
Corinthia Panorama Hotell.
Dette er et 5-stjernes
luksushotell, hvor normal
døgnpris ligger rundt 200
Euro, men de hadde nå et
spesielt gunstig tilbud på 60
Euro. På rommet var det
satt fram flasker med vann,
kona trodde at disse var
gratis og da hun ble tørst i
løpet av natta, åpnet og
drakk hun av den ene. Hva
hun ikke hadde sett, var
prislappen som sto på
flaskene, 10 Euro pr flaske.
Altså 80 norske kroner for
én liter vann!
Men totalt sett, en fin tur,
og vi ser fram til å komme
tilbake til neste veteranEM, neste år.
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NSFs samarbeidspartnere
NSF er stolte av å presentere våre samarbeidspartnere:

Antidoping Norge
Ren idrett - rettferdig konkurranse. Et slagord som passer både vår
samarbeidspartner og oss. Samarbeid gjennom flere år har gitt
resultater.
Eleiko
Svensk firma som leverer det meste av utstyr for styrketrening og
styrkeløft. Medlemmer av NSF får gode tilbud på trenings- og
konkurranseutstyr.
ER Equipment
Dansk firma som leverer stevneutstyr til de fleste internasjonale
mesterskap i verden. Utstyret er godkjent av IPF.
Trimutstyr Frydenlund
En liten mekanisk bedrift på Gvarv i Telemark. Bedriften har
spesialisert seg på produksjon av solide og gode treningsapparater.
Leverer også sikring til benker.
Onarfilm

Filmfotograf Onar Stangeland har filmet NM og VM i styrkeløft de siste
årene - enten for sitt firma eller for Eurosport.
Rica Hotels
NSFs hotelleverandør. Alle regioner, kretser og klubber tilknyttet
forbundet får gode priser på overnatting samt kurs/møtevirksomhet.

SAS Norge
Gjennom et samarbeid med idretten tilbyr SAS Norge gunstige
sportspriser.
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Forbundstinget – Noen inntrykk
Tekst: Hans Martin Arnesen

Foto: Arne Vidar Stølan

Tinget er en over 1.000
år gammel institusjon
med
røtter
i
vikingtiden,
og
stemningen foran et
ting er gjerne ladet
med både forventning
og
spenning.
Etter
tinget vil noen være
fornøyd, andre ikke
fullt så happy, men slik
er livet.
Etter anmodning gis her er
en lett blanding av inntrykk
og synsing etter årets
forbundsting. Det sterkeste
enkeltinntrykket
undertegnede sitter igjen
med er følelsen av at det nå
er et skifte på gang i
forholdet mellom styrkeløft
og
benkpress.
Våre
benkpressere
synes
antakelig at det ikke går
fort nok, men gamle vaner
og holdninger endres ikke i
en håndvending.
Forbundstinget åpnet med
velkomsttalen til president
Tove Ingebretsen, som nå
takket nei til gjenvalg. Geir
Kvillum, styremedlem i NIF,
hilste deretter tinget. Han
benyttet anledningen til å
tildele
Tove
NIF´s
hederstegn for sin innsats
og engasjement.
Visepresident
Morten
Novum takket også nei til
gjenvalg. Morten har gjort
en stor innsats for vår
idrett. Her skal kun nevnes
at da NSF i 1987 for første
gang benyttet EDB på NM,
befant selvsagt Morten seg
foran
PC-skjermen.
En
aktuell
kandidat
som
æresmedlem av NSF på
neste ting.
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Noen av de fremmøtte tingdelegatene
Årsberetning og regnskap
ble godkjent uten debatt.
Ikke så merkelig. Med
tidenes beste VM i ryggen
og solid orden i økonomien,
var det ikke annet å gjøre
enn å gratulere!
Undertegnede har ønsket
mer debatt på tinget, så jeg
håpet på skikkelig fart i
tingene
da
forslag,
langtidsplan og budsjett
skulle
behandles.
Med
forslag forstås her forslag
om endringer i forbundets
lov
eller
særnorsk
reglement. Det var også
forslag
som
gikk
på
økonomi, men disse ble
henvist
til
budsjettbehandlingen. Det
ble utvist stort engasjement
og undertegnedes ønske om
mer debatt ble innfridd.
Her skal vi bare se på et lite
utvalg av sakene. Resten vil
bli å finne i tingprotokollen.
Styret la forslag om at
dopingdømte (tidligere og
framtidige), med minst 2
års utelukkelse, ikke kan
representere
NSF

internasjonalt.
Dette
utløste
en
prinsipiell
debatt. Debatten dreide seg
om
en
lov
kan
ha
tilbakevirkende kraft. At en
lov
ikke
skal
ha
tilbakevirkende kraft er et
viktig
prinsipp,
men
samtidig må samfunnet ha
rett til å beskytte seg.
Dette ser man eksempler på
i yrker der det er blitt
innført
krav
om
vandelsattest. Synd for en
person med dom i en
gammel sedelighetssak, og
som eksempelvis ønsker å
jobbe i barnehage, men
barnas sikkerhet må veie
tyngst. På liknende måte
har man tidligere sett at
folk som er blitt tatt for
doping, har forbrutt seg
mot dopingreglene på nytt.
Synd for en utøver med en
gammel dopingdom, men
landslagets renommé er så
viktig for vår idrett at det
må veie tyngst. Forslaget
ble vedtatt med 50 mot 2
stemmer.
En annen innstramming ble
enstemmig vedtatt. Det skal
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heretter koste kr 10.000.- å
melde seg inn igjen i NSF
etter en utmelding uten
overgang til annen klubb.
Og utøveren utelukkes fra
landslagene
for
alltid.
Bestemmelsen får virkning
bare
for
framtidige
utmeldelser.
Det er behov for å gjøre det
mer økonomisk attraktivt å
arrangere NM. Både styret,
IL Kraftsport og Oslo SK
hadde derfor levert forslag
om økt startkontingent.
Styrets forslag ble vedtatt.
Om det vil hjelpe, ser vi
først på tinget i 2009. På
årets ting var det ingen
søker til NM.
Styrets
forslag
til
regionsgrenser utløste blant
annet et benkeforslag om at
Hedmark
og
Oppland
Styrkeløftregion innlemmes
i
Styrkeløftregion
Øst.
Dersom
dette
forslaget
hadde blitt vedtatt, ville

Foto: Arne Vidar Stølan
det
vært
et
klassisk
eksempel på storsamfunnets
overkjøring
av
lokaldemokratiet.
En
tilsvarende anmodning fra
Hedmark og Oppland ble
nemlig på siste regionsting
avvist av Styrkeløftregion
Øst. Nå ble det en meget
spennende avstemning som
endte 18-18. Og da er det
som
i
boksing;
når
utfordreren ikke oppnår
mer enn uavgjort, beholder
mesteren tittelen. Hvilket i
denne sammenheng betyr
at det ikke blir noen
sammenslutning.
Det ble delt ut følgende
velfortjente
hedersbevisninger:
Sigve
Valentinsen
ble
utnevnt til æresmedlem av
NSF for sin lange tjeneste
for sporten - både som aktiv
og tillitsvalgt.
Roy Kjetil Danielsen fikk
hedersstatuetten for sin
innsats for ungdom gjennom
mange år.
Morten Haugseng, VM-sjef,
fikk hedersmerket.
Hildeborg Juvet Hugdal,
verdensmester
med
verdensrekord,
fikk
hedersmerket.
Asbjørn
Randen,
førstemann over 1 tonn
sammenlagt,
fikk
hedersmerket.

Langtidsplanen ble vedtatt
mot 4 stemmer. Planen gir
naturligvis
toppidrett
førsteprioritet. Alt det vi
holder på med i vårt
forbund skal jo til syvende
og sist munne ut i at vi
sender utøvere ut for å
hente
internasjonale
medaljer. Ellers kunne vi
lagt ned alle klubbene og
sendt
medlemmene
til
Avtroppende president Tone Ingebretsen sender nærmeste treningssenter.
stafettpinnen videre til Linda Høiland
Kompetanse
har
fått
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andreprioritet.
Her
er
regionene gitt en viktig
rolle
gjennom
regionstrenerordningen og
ved å bidra til å styrke
klubbenes
kompetanse
gjennom
eksempelvis
trener- og lederutdanning.
Rekruttering
er
gitt
tredjeprioritet. Vi må håpe
at
innsatsen
på
kompetansesiden
bærer
frukter, slik at rekruttering
etter hvert kan prioriteres
rett etter toppidrett.
Både i forbindelse med
behandlingen
av
langtidsplan og budsjett
kom
det
forslag
om
endringer
i
favør
av
benkpress, men ingen av
forslagene
vant
fram.
Fortsatt
er
det
bare
styrkeløft, åpen kategori,
som
betraktes
som
toppidrett. Dette er ikke
holdbart i lengden. Se bare
her:
I
styrkeløft
er
benkpress en delgren og i
10-kamp er spydkast en
delgren. Men spydkast er
også en egen fullverdig
idrettsgren med eget NM,
EM og VM. Ingen ville
drømme om å si at spydkast
ikke er toppidrett, selv om
en spydkaster selvsagt ikke
kan trene like mye som en
10-kjemper på øvelsen sin da ville jo arm og skulder
bli kjørt fullstendig i senk.
Benkpress er også en
fullverdig idrettsgren, selv
om en benkpresser selvsagt
ikke kan trene like mye som
en allrounder på øvelsen sin
- da ville jo armer og
skuldre bli kjørt fullstendig
i senk. Jeg antar vi er de
eneste
i
verden
som
forvalter en idrettsgren
med egne NM, EM og VM og som ikke definerer dette
som toppidrett. Hvis det
ikke er toppidrett, hva er
det da? Et forslag om å
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inkludere
benkpress
i
definisjonen om toppidrett
falt med stemmene 23-25.
Men et såpass knepent
flertall er etter mitt skjønn
likevel en indikasjon på at
vinden er i ferd med å
skifte retning.
Budsjettene ble gjenstand
for livlig debatt. Budsjettet
for 2008 ble vedtatt mot 6
stemmer
og
langtidsbudsjettene mot 3
stemmer.
Under
behandlingen av budsjettet
for 2008 kom det et forslag
om å øke støtten til
benkpress fra 30.000 til
150.000 kroner - altså en
femdobling. Man kan ikke
vite
om
noen
trodde
forslaget ville gå igjennom,
eller om det var ment som
en kraftig markering av et
standpunkt.
Forslaget
hadde ingen mulighet til å
få
flertall
på
årets
forbundsting. Imidlertid har
styret lovt økt støtte til
benkpress
fra
sesongen
2009.

Foto: Arne Vidar Stølan
Våre benkpressere gikk ikke
tomhendte hjem fra tinget.
Det kan vi si oss noenlunde
fornøyd med, og samtidig
minnes at Rom ikke ble
bygd på én dag.
Valget av Linda Høiland som
president var både ventet
og populært. Linda har to
perioder bak seg i styret og
har gjort en kjempejobb på
kompetansesiden i NSF. Hun
er entusiastisk, energisk og
en quick learner. Det var
ikke vanskelig å se at hun
har
oppfattet
hvordan
turene i valsen går på
tinget. Med den meget
erfarne og kunnskapsrike
Vidar
Tangen
som
visepresident,
har
valgkomiteen funnet en fin
kombinasjon på toppen av
styret i NSF. Pål Nilsen har
også jobbet godt for NSF,
og rykket naturligvis opp
som styremedlem etter to
perioder som vara.

Redaktøren i SI, Oddbjørn
Steen, og den kanskje noe
mer ukjente Marie Tjosevik
ble nye styremedlemmer,
mens Alexander Kirketeig
og Jørn Høyseth ble nye
varamedlemmer.
Alt i alt et vel gjennomført
forbundsting. Undertegnede
reiste hjem uten uro i
sinnet.

Telling av stemmer ved valg av nytt forbundsstyre
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Ungdom, Junior og Veteran-NM
Tekst: Oddbjørn Steen

Foto: Martin Sørmo

NM for Ungdom, Junior
og Veteran ble avholdt
16. november i Bergen.
Odin Styrkeløftklubb var
arrangør
for
nok
et
norgesmesterskap. I år tok
de like greit både åpent NM
og NM U/Jr/Vet. Stevnene
blir gjennomført i kjent stil
i velkjente omgivelser. Også
i 2005 var Odin vertskap for
samme stevnet, men siden
den
gang
har
deltakerantallet økt fra 80
til 110. Veteranene og
ungdommene er de som
bidrar sterkest til den
positive økningen.

Veteranene
De eldste fikk lov å åpne
showet på fredag. Blant
resultatene som utmerket
seg fant vi selvfølgelig Sigve
Valentinsen, som havnet på
serien 265-180-255. Best
var derimot Jan Roger
Johansen, som i sitt første
år som veteran kunne ta
bestemannspremien i Yngre
Veteran med serien 342,5185-292,5 og hele 499.62
poeng.
Det
er
også
vanskelig å ikke la seg
imponere når man ser

Sara Berget prøvde seg på 127,5 kg, men manglet
utrettingen for å få dette godkjent.
resultater i superveteran
som Truls Kristensen sine
257,5 kg i knebøy og Per
Bjaaland sine 165 kg i
benkpress.

Damene
På lørdag var det damene
sin tur til å løfte. I klassen
for 60 kg ungdom, den ene
dameklassen hvor det var
flere enn en deltaker, var
det også internasjonalt nivå
over løftingen. I knebøy ble
det en skikkelig duell
mellom Kristine Hanssen og
Sara Berget, hvor Sara til
slutt havnet på 150 kg, 5 kg

Jan Roger Johansen, beste veteranløfter

StyrkeIdrett nr 5 2007

mer
enn
konkurrenten.
Kristine er derimot grusomt
sterk også i benkpress og
markløft og tok derfor
sammenlagtseieren
med
serien 145-100-150-395.
Veronica Opdal fra Oslo SK
stevnedebuterte i år, og
med 407,5 kg totalt i jr 67,5
kg i sitt første år har hun
allerede vist at hun kan nå
langt i styrkeløft.

Junior herrer
De fleste vektklassene på
juniorsiden hadde godt med
deltakere. Både i 67,5 og 75
kg klassene mistet løftere
godkjent
sammenlagtresultat
og
medaljer på grunn av
trøbbel i benkpress. I 67,5
kg klassen tok Morten
Helliesen gullet, med et
sammenlagtresultat på 520
kg som var 30 kg bedre enn
nærmeste konkurrent. Stian
Bjørge fra Brumunddal gikk
seirende ut i klasse 75 kg
med 555 kg. Også i 82,5
gikk
Brumunddal
ikke
overraskende til topps med
Simen Imingen. Han hadde
stor suksess med å gå opp
noen kg fra den vanlige
tilværelsen i 75 kg klassen.
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Foto: Martin Sørmo

Martin Bakke med 290 kg i knebøy
Serie ble til slutt 267,5-175252,5-695
og
personlig
rekord i alle øvelser.
I klasse 90 kg var det på
forhånd klart at det ville bli
hard
konkurranse
om
medaljene. Martin Bakke
fra Røros SK fikk et sterkt
overtak etter knebøy med
et kjempeløft på 290 kg.
Både Michael Elle og Martin
Nygård hentet inn noen kg
på Bakke i benkpress og
markløft, men forspranget
var for stort. Bakkes serie
290-147,5-237,5 var pers i
alle øvelser og hele 57,5 kg
over tidligere sammenlagtpers.
Jøren Skadsem Eikeland har
vært trofast deltaker på
Junior-NM de siste 4 årene,
og på sitt siste NM i
juniorklassen
ble
det
endelig gull og en fortjent
norgesmestertittel.
Det
startet ikke helt bra med 2
knebøyforsøk
som
dommerne ikke var fornøyd
med dybden på, men i siste
forsøk fikk han tilstrekkelig
antall hvite lamper. Serien
ble til slutt 280-175-285740.
I klasse 110 kg var Jørgen
Hansen overlegen med sine
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800
kg
sammenlagt,
deriblant 315 kg i knebøy.
Kato Marøy løftet i samme
klasse, men han var på
plass kun for å sette ny
norgesrekord. Det klarte
han med imponerende 245
kg.
De to siste gullmedaljene i
juniorklassen
gikk
til
henholdsvis Håkon Farstad
med 810 kg og Jon Arne
Herjauane fra KK-67 med
750 kg sammenalgt.

I
klassen
over
løftet
Kristoffer Eikeland veldig
sikkert, og tok lett med seg
en
gullmedalje
samt
markløft-rekord med serien
220-135-246-601.
I 90 kg klassen stod det
mellom Martin Ringsrud og
Kristian Helland. Ringsrud
hadde fordelen av å være
sterkere i markløft, og
kunne løfte på Hellands
vekter og sikre seier med
622,5 kg sammenlagt. I 100
kg klassen var det Christian
Furuhaug, Joachim Skåren
og Øystein Furnes som
kjempet om medaljene.
Furnes hadde et forsøk på
gullmedaljen
i
siste
markløft, men det ble for
tungt og Furuhaug stakk
dermed av med seieren
med 255-137,5-252,5-645.
Per Marius Hole var eneste
deltaker fra SPUVI, og med
8 godkjente løft og 550 kg
sammenlagt holdt det til
gull i klasse 110 kg.
Joar Alseth fra Melhus tok
gullet i den tyngste klassen
med serien 180-90-210.

Ungdom herrer
Arrangementet
Stephan Svendson og Hans
E. Folkeseth tok hver sin
gullmedalje i 56 og 60 kg
klassene. Folkeseth satte
samtidig norgesrekord i
benkpress,
markløft
og
sammenlagt med serien
137,5-120-176.
Michael
Rosenberg
fra
Brumunddal
tok
en
overlegen seier i klasse 67,5
kg og satte ny norgesrekord
i markløft med 206 kg. Han
ble også kåret til beste
ungdomsløfter med 412
poeng.
I 75 kg var det lenge jevnt,
men Eirik Engen fra KK-67
sikret seieren i markløft og
landet til slutt på 530 kg
sammenlagt.

Når stevnegjennomføringen
skal kommenteres så er
undertegnede noe inhabil,
men de tilbakemeldingene
som kom underveis var stort
sett
gode.
Effektive
skivepåsettere gjorde at
ventingen mellom løftene
ble minimal, og løftere,
lagledere og publikum fikk
god informasjon underveis.
Det samme gjelder de som
satt hjemme og fulgte med
på
oppdateringen
av
resultatene. Forhåpentligvis
blir dette NM-standarden
også i fortsettelsen.
Neste U/Jr/Vet-NM går i
Ganddal, vi sees der!
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Styrkeløftstripen
Av: Tommy Hauge
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Utøverkomiteen i IPF er i gang
Tekst: Inger Blikra
I år ble det opprettet en utøverkomité i IPF, under
navnet Athletes’ Commission. På årets kongress ble
komiteen og dens mandat offisielt vedtatt.
Følgende ble vedtatt:
New: By-Laws 101.10.8.4 Athletes’ Commission
(IPF-EC)
101.10.8.4.1 The Athletes’ Commission is composed of
six Members of different nationality (preferably
athletes from the six regions) - three male and three
female. One of them is speaker elected by the Leder i utøverkomiteen, Inger Blikra
Members of the Commission. To be eligible an athlete
must be internationally ranked in the last two seasons before the elections.
101.10.8.4.2 The Athletes’ Commission represents the interests of the athletes. It
has the right to bring the points of view of the athletes and proposals to the
Congress, the Executive Committee and the Committees, in particular to the
Technical, the Medical Committees and the Coach Commission. A representative is
entitled to take part at the meetings of the Congress. It reports to the Executive
Committee and the Congress.
101.10.8.4.3 The duties of the Athletes’ Commission are:
101.10.8.4.3.1 To represent the athletes in the decision making bodies of the IPF;
101.10.8.4.3.2 To act as mediator between active athletes and the IPF Organisms;
101.10.8.4.3.3 To represent the athletes in the meetings of the Technical
Committee and in the Medical Committee if invited by the Chair;
101.10.8.4.3.4 To form the official opinion of the athletes concerning actual issues
and to pass resolutions of the athletes;
101.10.8.4.3.5 To work for the athletes’ representation in the National
Federations;
101.10.8.4.3.6 To represent the athletes during the IPF competitions as a
spokesman / spokeswoman.
101.10.8.4.4 All proposals by the Athletes’ Commission must be decided by the IPF
Congress. The proposals must be in connection with the duties of the Commission.
Athletes’ Commission består av følgende utøvere:
Inger Blikra, Norge (leder)
Priscilla Ribic, USA
Hiroyuki Isagawa, Japan
Gundula Fiona von Bachhaus, Tyskland
Phil Richards, Storbritannia
Pjotr van den Hoek, Nederland
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Utøverkomiteen i IPF er i gang
Tekst: Inger Blikra
Selv om komiteen ikke hadde noen formell rolle før kongressen, har arbeidet
pågått en stund. Medlemmene ble oppnevnt i februar, leder ble valgt i mars, og
mailkommunikasjon har pågått siden da. Vi hadde også noen innspill til IPF i
forkant av kongressen (bl.a. den vedtatte pauseøkningen til 20 minutter mellom
øvelsene når en pulje består av bare en gruppe, dette forslaget kom fra både
utøverkomiteen og trenerkomiteen, ble fremmet av Luxembourg og enstemmig
vedtatt på kongressen). I forbindelse med EM i polen i mai hadde de europeiske
komitémedlemmene et uoffisielt møte for å bli litt bedre kjent, og i forbindelse
med VM i Sölden avholdt vi det første offisielle møtet der hele komiteen var
samlet. En engasjert og trivelig gjeng med mye styrkeløfterfaring!
Komiteens medlemmer er enige om at de viktigste sakene for utøverne er:
 Rettferdig konkurranse på like vilkår. IPF’s holdninger og antidopingarbeid
er et viktig element i dette.
 Idrettens omdømme. Vi er stolte av å tilhøre styrkeløftsamfunnet og av det
vi oppnår, og vi vil at resultatene våre skal verdsettes også av den øvrige
idrettsverdenen og av media. IPF’s holdninger og antidopingarbeid er et
viktig element også i dette. Vi ønsker å ha tydelige skiller mellom vår idrett
som følger reglene i IPF, IOC og WADA, og andre aktiviteter og idretter som
ikke følger de samme bestemmelsene.
 Gode mesterskap og arrangementer. Vi vil bidra til å utvikle både
konkurranseregler og krav til mesterskap slik at forholdene ligger best mulig
til rette for gode prestasjoner og rettferdig konkurranse. Endringer i IPF’s
tekniske regler og tilføyelser i arrangørkontrakten som brukes ved
verdensmesterskap vil være i fokus.
På IPF’s hjemmeside ligger komiteens mailadresse så alle utøvere kan kontakte
komiteen når de har noe på hjertet. Både innspill til ting komiteen bør ta opp og
spørsmål mottas med takk. Norske utøvere kan selvfølgelig kontakte meg direkte
hvis de synes det er enklere.
Hilsen Inger Blikra
Norges utskremte medlem og leder i IPF’s utøverkomité.
Inger.blikra@rana.kommune.no
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Diddls Hjørne
Tekst: Jan Baggerud Larsen

Alternative øvelser i styrkeløft – Del 3
Dette er tredje del av føljetongen om
alternative øvelser som vil revolusjonere
styrkeløfttrening.
Denne gangen er det snakk om øvelsen ”knebøy
på nakke”. Men stopp en halv, dette er jo ikke
en ny øvelse, tenker nok de fleste da. Det er
helt korrekt tenkt. Navnet på øvelsen er kjent
for de fleste, men opprinnelsen til denne
øvelsen, og den korrekt utførelsen av øvelsen,
er en helt annen enn det som er allment kjent. I
NSFs reglement for såkalt ”5-kamp” så er
”knebøy nakke” (også kjent som ”knebøy på
nakke”) beskrevet som følger: ”Knebøy nakke
dømmes/utføres etter IPF’s tekniske reglement
bortsett fra at. stangen skal plasseres høyt på
nakken, slik at den er synlig for dommeren”.
Altså slik:

Tradisjonell feilaktig oppfatning av øvelsen ”
knebøy på nakke”

Korrekt utført ”Knebøy på nakke”

Imidlertid viste det seg raskt at hovedmålet til
knebøy på nakke var nøyaktig det samme som
hovedmålet i kiropraktikk, og øvelsen ble etter
hvert
derfor
benyttet
som
”fattigmannskiropraktikk” for de som ikke
hadde råd til, eller som ikke ønsket å bruke
penger på å gå til kiropraktor. Dette likte Norsk
Kiropraktorforening dårlig, og satte i gang en
hetskampanje mot styrkeløfterne. Dette førte
til at mange av de fattige styrkeløfterne ble så
skamfulle over å ha dårlig råd at de ikke lenger
følte de kunne gå med hevet hode blant folk. De
bøyde nakken i skam, og dette igjen er
opphavet til ”nakkebøy” som man hittil har
trodd har vært et annet navn på ”knebøy på
nakke”:

Hvis man går tilbake til opprinnelsen til ”knebøy
på nakke” så finner man at denne øvelsen ikke
ble utført ved å ha stanga på nakken, men ved
at en annen utøver utførte knebøy stående på
nakken til den andre utøveren. Dette hadde som
hovedmål å gjenopprette normal funksjon i
bevegelsesapparat og nervesystemet på (den
liggende) løfteren hvis denne hadde feilfunksjon
og/eller sykdom i muskler, nerver og ledd:
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Men
dette
var
ikke
nok
for
Norsk
Kiropraktorforening. I samarbeid med en
undercover kiropraktor i styrkeløftmiljøet
oversvømte
de
styrkeløft-Norge
med
treningsprogrammer med falske bilder og
beskrivelser av ”Knebøy på nakke”, slik at
hemmeligheten med fattigmannskiropraktikken
skulle forsvinne for alltid. I dag er det bare noen
få gjenlevende styrkeløftere som kjenner
hemmeligheten, men disse er nå enten
kiropraktorer selv, eller de er pga tunge
markløft på 70-tallet så avhengige av
kiropraktorbehandlinger at de føler seg tvunget
til å holde tett. Men nå er hemmeligheten
avslørt, og styrkeløftere som har blitt tvunget til
å løfte uten utstyr pga dårlig råd kan igjen
bruke pengene på utstyr istedenfor kiropraktikk,
slik at man for godt kan bli kvitt galskapen med
utstyrsfrie stevner . I sannhet en revolusjon for
Norsk styrkeløft.
I senere nummer vil jeg avsløre flere
hemmeligheter og konspirasjoner i styrkeløft.

”Nakkebøy”
øvelse.

– en psykisk tilstand, ikke en
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