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8 ungdomsløftere og 4 

lagledere deltok på en 

invitasjonskonkurranse 

i styrkeløft i Ashington 

ved Newcastle fra 22-

25 februar 2008. 

 
Vi ankom i to grupper, 

løfterne fra 

Trøndelagsregionen og 

Østlandet kom via 

København, og løfterne fra 

sørvestlandet kom med 

direktefly fra Sola. De 

sistnevnte måtte vente en 

stund før de ble hentet opp 

på flyplassen siden 

arrangøren trodde de kom 

med ferja. Vi andre ble 

hentet med minibuss av 

Stewart McKay som var en 

av de lokale lederne for 

dette arrangementet 

sammen med Fred 

MacKenzie. Vi ble innlosjert 

i to leilighetskompleks midt 

ut på landet ved et 

�Recreational Centre� og 

hotell. Fredag kveld møtte 

Joakim Bjerke og Lars Edvin 

Samnøy opp på teknisk 

møte. De frammøtte var 

lagledere fra England, 

Skottland, Wales og 

arrangør Fred MacKenzie. 

Alle disse karene var rundt 

60 +, så vi følte oss som 

noen smågutter. Det var 

dessverre lite informasjon 

om løftingen og 

puljeinndeling, men det 

skulle visstnok være 4 

puljer. Det ble istedet sagt 

at dette ikke skulle være et 

stevne med fokus på det 

sportslige, men heller en 

introduksjon i styrkeløft for 

nybegynnere og dermed 

skape interesse for idrett 

blant de unge. Etter at det 

ble sagt, så gled det 

tekniske møte inn i en fase 

der vi som nordmenn ble 

belært i det lokale ølets 

historie, og den vesentlige 

forskjellen mellom 

�blended� og �single malt� 

whisky. Koselig nok, men vi 

følte oss litt lite forberedt 

på morgendagen. 

 

På lørdag ble vi kjørt til 

Fred MacKenzies gym i 

Ashington som skulle være 

�the venue�, en halvtimes 

tid fra overnattingen. Vi 

fikk opplyst at frokost, 

løfting, og bankett skulle 

foregå der. Denne gymmen 

var ifølge Fred den største, 

viktigste og beste 

styrkeløftgymmet på de 

britiske øyer. For oss 

utenforstående så det helt 

greit ut, men ikke vanskelig 

å forstå at styrkeløft ikke er 

Englands største sport 

heller.  

 

Innveiing tok til etter 

frokost og samtlige løftere 

ble veid inn tilfeldig uten 

noe innveiingsliste. Etter 

innveiing fikk vi beskjed fra 

Fred om at løftingen skulle 

skje i 3 puljer istedenfor 4, 

og at knebøy i pulje 1 og 2 

skulle gjøres før en pause, 

for så å kjøre knebøy pulje 

3. Litt forvirrende syntes vi 

som lagledere, men sånn 

skulle det i hvert fall 

gjøres. Det kom dessverre 

aldri opp noen puljeliste på 

veggen, så vi fikk nøye oss 

med muntlige beskjeder. 

Pulje 1 var jentene og 

guttene opp til 60 kg, pulje 

2 var fra 67,5 til 82,5, og 

pulje 3 var 90 kg og 

oppover. 

 

Stevnet for vår del startet 

med jentene Sara Berget 

fra Røros SK og Marte Stavik 

Aas (Savickas som speaker 

utilsiktet uttalte det) fra 

Fræna AK, begge i 67,5 kg, 

og Hans-Erik Folkestad fra 

Halden SI i klasse 60 kg i 

pulje 1, imens pulje 2, med 

Kenneth Bedin fra Røros SK 

i klasse 67,5 kg og Kristoffer 

Eikeland fra Ganddal AK i 

klasse 82,5 kg, begynte med 

oppvarmingen. Sara var i 

god form og fikk 160 i 

knebøy, som var ny norsk 

ungdomsrekord i klasse 67,5 

med en kroppsvekt på 62 kg 

og pers med 5 kg. 174,8 

poeng i bøy er sikkert noe 

av det beste som er gjort i 

Norge på juniorsiden for 

kvinner. Marte fikk 125 kg 

og pers med 5 kg. Hans-Erik 
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med bare 6 mnd trening 

fikk hele 180 kg i klasse 60 

med 10 kg pers. Litt utrygg 

på balansen ennå, og noen 

forbedringer på teknikken 

så blir han en svært bra 

løfter i 67,5 kg-klassen 

fremover.  

 

Når Kenneth og Kristoffer 

skulle inn i knebøyen, så 

hadde det blitt forandringer 

i puljeoppsettet som vi ikke 

hadde fått beskjed om, og 

Kristoffer som gikk i 82,5 

skulle løfte i pulje 3. 

Kristoffer hadde allerede 

varmet opp og var klar til 

løfting, så vi snakket med 

sekretariatet og fikk 

overtalt de til at Kristoffer 

skulle få løfte i pulje 2 

allikevel. Kenneth fikk 160 

kg i bøy i klasse 67,5 og 

pers med 5 kg, og Kristoffer 

fikk 222,5 kg og pers med 

2,5 kg. Vi hadde startet 

oppvarmingen av våre 

tyngste løftere før 

kontrabeskjeden kom om at 

pulje 1 og 2 skulle gjøre seg 

ferdige med konkurransen 

før pulje 3 startet. Da var 

det bare av med utstyr 

igjen, og dette medførte 

mye stress for oss og 

løfterne våre, men vi fikk 

bare ta det som det var. I 

benken fikk Sara 75 kg og 

hadde et underkjent, men 

godt forsøk på 82,5 kg i 

tredje. Marte fikk 60 kg i 

siste løftet, og gjorde det 

veldig spennende for oss 

med først to underkjente i 

reneste Fræna-stil;)  

Hun fikk også testet at 

�sikkerhets-racken� i 

benken fungerte i 

andreløftet da stanga 

mistet banen og gikk mot 

hodet. Hans-Erik fikk 130 kg 

på et flott teknisk løft. I 

pulje 2 fikk Kenneth 80 kg i 

benkpress og tangering av 

pers. Han bommet på 

samme vekt i andreforsøk 

med et veldig tungt og 

skjevt løft. Han flyttet en 

finger ut på høyre side, vi 

dro armene på skjorta 2 cm 

lengre ned, dermed gikk 

det som en lek i siste 

forsøk. Kristoffer fikk 135 

kg i siste forsøk etter en 

bom på det samme i andre 

etter også å ha dratt 

armene litt lengre ned. 

I markløft fikk Sara 127,5 kg 

og pers med 2,5 kg. Hun 

hadde faktisk dobbelstart i 

første forsøket Hun perset 

totalt med 12,5 kg og fikk 

362,5 til slutt, med 

norgesrekord i knebøy, 

markløft og sammenlagt i 

klasse 67,5 kg og en fin 

1.plass. Marthe fikk opp 125 

kg kjempelett i fin sumostil 

og perset med 2,5 kg og 7,5 

kg totalt med sluttsum på 

310 kg og 2.plass for hennes 

del.. Hans-Erik fikk 190 kg, 

men hadde et hederlig 

forsøk på 202,5 kg som 

dessverre ikke ble godkjent 

pga draing på låra. En 

sammenlagtpers på 32,5 kg 

og totalt 500 kg i klasse 60 

kg gjorde Hans-Erik til 

stevnets beste poengløfter 

med 426,45 poeng. Han 

hadde en differanse på 195 

kg ned til 2.plassen! I pulje 

2 fikk Kenneth 160 kg, og 

viser med 10 kg pers og 15 

kg pers totalt med 400 kg i 

klasse 67,5 kg og 1.plass, at 

han blir en farlig markløfter 

framover med de lange 

�Bedin-armene� sine. 

Kristoffer fikk hele 247,5 kg 

i markløft og perset med 

1,5 kg, og fikk totalt 605 kg 

i klasse 82,5 kg og 1.plass. 

 

I pulje 3 med våre 3 siste 

løftere som alle løftet i 

klasse 100 kg, så hadde vi 

15-åringen Fredrik Sørbø fra 

Sande KK, Lars Kilvik fra 

Odin SK, og Christian 

Furuhaug fra Hommersåk 

AK. I knebøy fikk Fredrik 

170 kg og pers med 10 kg. 

Lars fikk også 170 kg i siste 

knebøy og 7,5 kg pers.  

Dagens tyngste løft i knebøy 

fikk Christian med hele 270 

kg og 6 kg pers. I benkpress 

gjorde Fredrik 132,5 kg og 

en fin pers med 7.5 kg. Lars 

bommet på 150 kg i 

benkpress og tangering av 

pers i siste løft, og fikk 

147,5 kg fra andre forsøk.  

Sara Berget tar 160 kg og ny norgesrekord i knebøy 
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Christian perset med 5 kg i 

benkpress og ble stående 

med 150 kg.  

 

I markløft fikk vår yngste 

løfter Fredrik 195 kg, og 5 

kg over forrige pers. Han 

var litt uheldig i siste 

markløft med 202,5 som 

han fikk opp, men med et 

ustødig skritt etter 

utretning. Totalt 497,5 med 

8 godkjente løft, og et 

�varsku her� fra et meget 

ungt talent med 5.plass. 

Lars fikk 212,5 kg i siste 

forsøk i markløft som var 

7,5 kg pers, og bare 5 kg 

bak Kye Simpson fra 

England. Det ble ny 

totalpers og en fin 3.plass 

med 530 kg. Christian fikk 

250 kg i markløft, 5 kg 

under pers, men likevel 

totalpers på 6 kg og 1.plass 

i 100 kg klassen med 670 

kg. 

 

Etter løftingen så ble det 

bankett med prisutdeling. 

Ordføreren i Ashington 

delte ut premier til 

løfterne. Norge ble beste 

nasjon med klar margin, og 

fikk medalje for 1.plassen. 

Jeg er sikker på at vi 

imponerte de andre med 

flott løfting, men 

ordføreren var raskt frempå 

med å si at; �you may be 

better in powerlifting, but 

you won`t beat us in 

football�. Etterpå ble det 

middagsbuffét bestående av 

bl.a. �fish and chips Av 45 

påmeldte løftere så var det 

bare 33 som deltok. Nivået 

på de andre løfterne var 

overraskende dårlig, men 

det kan godt være et bevis 

på at det arbeidet som er 

lagt ned i Norge de siste 

årene har båret frukter. 

Fred MacKenzie fortalte oss 

at de hadde invitert 7 andre 

nasjoner i tillegg til Norge, 

men bare Italia og 

Nederland hadde svart på 

henvendelsen. Ifølge Fred 

så var grunnen til Italias 

fravær, at mora til de to 

aktuelle guttene ikke syntes 

at de hadde gjort det bra 

nok på skolen den siste 

tiden til å dra på 

konkurranse. MacKenzie 

fortalte at den økonomiske 

biten rundt stevnet var 

dekket av et �welfare 

program�. Slike økonomske 

tilskudd var statlige bidrag 

for å opprettholde 

aktiviteter og tilbud til 

menneskene etter stor 

arbeidsløshet da de siste 

kullgruvene stengte for to 

år siden. Kullgruvindustrien 

i distriktet hadde sysselsatt 

ikke mindre enn 250 000 

mennesker da det var drift. 

Dette velferdstiltaket 

hadde øremerket 6000 £ til 

dette arrangementet, og 

arrangøren hadde svare 

strev med å bruke opp alle 

pengene, så de brukte de 

siste 1000 £ på sportsbagger 

til alle løfterne. Ashington 

Powerlifting Club var også 

bygd og drevet fra det 

samme velferdstiltaket som 

dekket arrangementet. 

 

På søndag besøkte vi �Metro 

Centre� som skal være 

nordeuropas største 

kjøpesenter. Vi gikk rundt 

på shopping i et par timer 

før vi hadde lunsj med 

arrangørene Fred 

MacKenzie og Stewart 

McKay med respektive 

koner på en lokal pub. Vi 

fikk tradisjonell britisk 

middag som smakte godt 

etter helgas 

kraftanstrengelser. Vi må 

rette en stor takk til Fred 

og Stewart som la det godt 

til rette for oss, var veldig 

gjestmilde, og kjørte oss 

rundt i minibuss overalt vi 

skulle. Jeg skulle hilse og si 

at de gjerne tok imot en 

invitasjon fra Norge om vi 

skulle ha et lignende 

arrangement i fremtiden. 

 

Gutta fra sørvestlandet dro 

søndag kveld, og resten dro 

fra England mandag 

morgen. Alle var fornøyde 

med turen, og alle kunne 

reise hjem med en ny 

totalpers. 

Fredrik Sørbø med 170 kg i knebøy 
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På forbundstinget i november ble det etter 

forslag fra SK Ask, diskutert om benkpress 

er toppidrett. Da forslaget falt med 23 mot 

25 stemmer, lovte styret å øke støtten til 

benkpress fra 2009, samt se på 

uttakskriteriene. 
 

I den forbindelse så sendte vi ut en forespørsel til 

de som har deltatt på åpne benkpressmesterskap 

siste 2 år om hva de synes om økonomisk støtte og 

uttakskriterier. Om det blir full økonomisk støtte så 

vil det pr. i dag kun være 3 herreløftere som 

kvalifiserer seg etter de kilokrav som ville vært 

gjeldene. De må også ha gruppetilhørighet, 

treningsrapportering og krav om resultater.  

 

De fleste ønsket ikke denne modellen. Det var 

viktigere å beholde den gode lagfølelsen vi har 

bygget opp siste år, med mange utøvere på 

mesterskap. Det var heller ønske om flere lagledere 

og støtteapparat enn økonomisk støtte.  

 

Her er noen utdrag fra benkpressere: 

 

� Gi økonomisk støtte og hev uttakskriteriene over tid 

� Større lag gir trygghet og lagfølelse 

� Bruk penger på støtteapparat 

� Sats på lagbygging framfor å sende få utøvere 

� Vi betaler utgiftene selv og bruker midlene på støtteapparat og sende fulle lag 

�  Vil inn i TIK med de krav og støtte det fører til 

� 2 lagledere til EM og VM benkpress 

� Økonomisk støtte til alle utøvere 

 

De fleste er tilfreds med situasjonen slik den er i dag, men ønsker mer folk i støtteapparatet. Det er 

derfor gledelig at styret allerede i år har bevilget midler til 2 lagledere på EM og VM benkpress. Vi 

håper dette bidrar til økt deltagelse og bygger opp lagfølelsen ytterligere. 

 

 

Ferdighetsmerker 

 

 
 
Forbundet tilbyr ferdighetsmerker i bronse, sølv, gull og elite i styrkeløft og benkpress. 

Merkene koster 25 kr pr stk og bestilles fra forbundskontoret. 

 

Merkekravene er definert særnorsk reglement. 

 

Sjef for benkpresslandslaget, Pål Nilsen 

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 og klubber tilknyttet forbundet får gode 

priser på overnatting samt kurs/møtevirksomhet. 

 

 

SAS Norge 

Gjennom et samarbeid med idretten tilbyr SAS Norge gunstige sportspriser. 
 

 

 

 

Kappi 

  Kappi. Din komplette styrkeløft-leverandør. 

 

 

Gym 2000 

Norges ledende produsent av profesjonelt vekttreningsutstyr. Topp kvalitet til 

gunstige priser. 

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/
http://www.sas.no/no/Tilbud-og-priser/Priser/Sportspriser/?vst=true
http://www.sas.no/no/Tilbud-og-priser/Priser/Sportspriser/?vst=true
http://www.kappi.no/
http://www.kappi.no/
http://www.gym2000.no/
http://www.gym2000.no/
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Fortell litt om deg 

selv./Hvem er du? 

 

Mitt navn er Alexander 

Daniel Giskegjerde Larsen. 

Har tilbrakt alle mine år 

hittil på den lille flate og 

flotte øya Giske, 15 

minutter med bil fra 

Ålesund. 

Er for tiden 18 år, født i 

1989, og går på 

videregående skole. Etter 

det blir det mest sannsynlig 

utdanning innen idrett. 

Jeg er 177 cm. lang, og 

veier omtrent 99 kg. Ganske 

tjukk foreløpig med andre 

ord. 

Er medlem av den relativt 

nybakte styrkeløft-klubben 

Giske Atletklubb. Er 

førsteårs-junior. 

 

Hvem og hva fikk deg til å 

starte med styrkeløft? 

 

Første gang jeg fikk øynene 

opp for styrkeløft var når 

min gode venn Bjørnar B. 

Smestad skulle delta på KM 

i Ålesund den 13. Mai 2006. 

En måneds tid før stevnet 

meldte jeg meg på, i grunn 

uten å vite hva jeg gikk til. 

Hadde bare trent noen 

måneder med bøy og mark 

da. 

Stevnet var en kjekk 

erfaring der jeg fikk hilst på 

mange kjentfolk som jeg 

hadde pratet med gjennom 

nettet. 

Jeg endte på en tredje 

plass, med �hele� 267.5 kg. 

sammenlagt. Fordelt på 

82,5 kg. i knebøy, 70 kg. i 

benkpress og 115 kg. i 

markløft. Men det holdt til 

en tredje plass. 

Kroppsvekta var vel rundt 

en 70 kg. på dette 

tidspunktet. Ganske tynn 

med andre ord! 

 

Hvordan ser en treningsuke 

ut for deg? 

 

En vanlig treningsuke er den 

klassiske mandag � onsdag � 

fredag. Syns dette fungerer 

ganske bra. Godt med hvile 

mellom hver økt og tid til å 

gjøre andre ting også.  

Kommer sikkert til å føye til 

en ekstra dag etterhvert. 

Trener såklart Dietmar. 

Fantastiske program. 

Blir av og til omskifting på 

dagene, da jeg har 

deltidsjobb etter skolen.  

 

Hva er din favorittøvelse, 

og hvorfor? 

 

Knebøy, er for tiden 

favoritt øvelsen. Har hatt 

mye teknikk problemer det 

siste ett og halvt året med 

dårlige kneskader. Har lagt 

om teknikken 3-4 ganger 

siden vinteren 07,  men nå 

gjør gode knebøysko og 

gode varmere susen. Står 

akkurat slik som de 

forklarer i 

instruksjonsvideoen til NSF. 

Fungerer utmerket! Dietmar 

og Jørgen har godkjent 

teknikken, så da er det vel 

bare å bøye som f...! 

Knebøy med utstyr er vel da 

jeg er i mitt ess. Føler 

knebøyen blir så mye bedre 

da, ihvertfall det tekniske. 

Er overrasket over hvor mye 

jeg har på utstyret i 

knebøy, i forhold til raw 

styrken som ligger på cirka 

130 kg.,  Har 70 kg.+ nå, 

men håper å ha opp i mot 

100 kg. i løpet av 1 år. 

Strammere bind og litt 

høyere kroppsvekt med 

samme drakt tror jeg kan 

ordne det. Magnus Önerud, 

watch out! :-D 

Knebøy er rett og slett bare 

hærlig. SHUT UP AND 

SQUAT! 

Om jeg noen gang kommer 

til å imponere noen i 

styrkeløft, så er det mest 

sannsynlig i knebøy. En 

benkpresser er jeg ikke, og 

grepet tipper jeg kommer 

til å svikte i markløft når 

vektene begynner å nærme 

seg 300 kg.. Har svært små 

fingrer! 

Men vi får gjøre det beste 

utav det! 

 

Alexander på fjorårets Jr-NM. 185 kg i knebøy. 
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Du løfter for Giske 

Atletklubb som er en 

forholdsvis nyoppstartet 

klubb. Hvordan går det med 

klubben? 

 

Vi gikk sammen en gjeng for 

cirka ett år siden nå, og 

startet klubben vår ja. 

Giske Atletklubb. De fleste 

av oss var medlemmer i 

Ålesund SK, men der var 

ingen aktivitet. Ligger nok i 

evig dvale. Så vi ønsket å 

starte vårt eget miljø her 

ute på øyene. Da var vi vel 

4 aktive stevneløftere. I dag 

er vi nærmere 10. Med 3 

stk. som gjorde ett kjempe 

bra debutant stevne 9. 

Februar i år. 

Klubben trener foreløbig på 

Giske Treningssenter. Vi har 

dessverre ikke noe skikkelig 

styrkeløft utstyr, bare 

vanlig treningssenterutstyr. 

Ganske synd. Tar cirka 1 

time reise til nærmeste 

klubb, som er Sjøholt AK. 

Blir litt langt å reise for 

hver økt. Men prøver å få til 

en økt en gang i blant der. 

De har fikset seg veldig bra 

lokale. Kjekt å trene med 

Sterke-Stian! 

Men vi klarer oss i en tid 

fremover på 

treningssenteret. Bare 

kjedelig å løfte med stenger 

som lager ulyder på 230 kg. 

i markløft når Øystein løfter 

på. Håper å få meg ett lite 

hjemmerom ganske snart.  

;-) 

 

Tidlig etter klubben ble 

startet fikk vi besøk fra 

verdensmester Inger Blikra 

som var på tur i Ålesund. 

Det var ett svært trivelig 

besøk, og kjekt å bli kjent 

med Inger! Har møtt på 

henne ved noen styrkeløft 

relaterte anledninger i 

ettertid. Alltid like hyggelig 

å slå av en prat.  Og 

senere mot sommeren så 

var Tor Herman Omland og 

Jarle Vangsnes på besøk i 

regi av NSF, da de veiledet 

oss og hjalp til svært bra. 

Fikk masse tips og triks på 

løftingen.  

 

Har du noen spesielle 

forbilder innen styrkeløft? 

 

Mitt store forbilde innen 

styrkeløft er Brian Siders. 

Utrolig hva den mannen 

klarer. Helt sinnsykt. Makan 

til styrke! Håper absolutt å 

få se han løfte live en dag. 

Den beste og mest brukte 

motivasjonskilden for meg. 

Jeg har fått ett lite 

kallenavn også, �Tiny-

Siders� da jeg kanskje kan 

ligne på han i noen tilfeller. 

:-D  

Ellers så er det Asbjørn 

Randen, Olaf Dahl, Andreas 

Hjelmtveit og Tor Herman 

Omland som er gode 

forbilder for meg innad 

sporten her til lands. Eneste 

Asbjørn jeg ikke har møtt 

enda. Ser frem til å møte 

han. 

 

Hva er ditt beste 

treningstips for 

nybegynnere? 

 

Er du ny å skal begynne 

med styrkeløft, så bør alle 

prioritere teknikk fra dag 1. 

Her er det viktig å terpe 

konstant. 

Jeg og Øystein begynte i 

kjelleren til Øystein, så vi 

er ganske selvlærte. Har 

prøvd og feilet. Teknikk, 

teknikk, og enda mer 

teknikk de første månedene 

i hvertfall. Oppsøk din 

nærmeste styrkeløftklubb. 

De skal være kjekke å 

hjelpe deg på god vei med 

det meste. 

I styrkeløft må du tenke 

langsiktig, om du ønsker å 

nå langt. Etter at teknikken 

sitter så skaffer du deg ett 

program. Dietmar såklart. 

Det er det rette 

programmet for deg som 

ønsker å bli sterk og tenker 

langsiktig ;-) 

Drakter og tilhørende utstyr 

bør komme litt etter tiden, 

mener jeg. Begynn med 

drakter som er en størrelse 

eller to for store. Det har i 

hvertfall fungert bra på 

meg. Begynte med en 100 

kgs. drakt når vekta var på 

80 kg.. Hadde den første 

Alexander og Andreas Hjelmtveit på nasjonalt stevne 
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tiden rundt 15 kg. på 

utstyret i bøy, men nå 

ligger det som sagt rundt 70 

kg. 

Det er viktig å si i fra til 

treningspartnere om du ser 

noe teknisk feil som du vet 

er feil. 

 

Hvordan er kosten din? 

 

Kosten er i grunn ganske 

ræva. Går mye 

melk/sjokomelk i hvertfall! 

Er ikke så flink til å holde 

rutine på måltider. Men når 

jeg spiser, så spiser jeg til 

jeg sprekker. Det mest 

proteinrike måltidet hittil 

tror jeg må være 650 gram 

kyllingfilet og 1,5 liter 

melk! Deilig! 

�Mat e gødt!� 

 

 

Hvilke fremtidige mål har 

du satt deg for løftingen? 

 

Slike mål langt frem i tid 

bør en være litt forsiktig 

med å si. Det kan komme 

mye uforutsett, som skader, 

motivasjonssvikt og kanskje 

andre ting som kommer til å 

oppta din tid. 

 

Men om jeg skal sette meg 

ett mål til året jeg blir 

senior, fks., så må det være 

å løfte minst 675 kg. 

sammenlagt. Hvorfor 

akkurat 675 kg., er fordi at 

Asbjørn Randen løftet det i 

1996 når han deltok på 

junior-NM. Og om jeg klarer 

det, så er jeg i god rute til 

950 kg.+ og kanskje 1000 

kg.! 

Det viktigeste målet er å 

holde meg skadefri, er jeg 

skadefri så øker jeg mest 

sannsynlig uansett. Skader 

er djevelens sønn, og det 

ønsker vi ikke. 

Ett annet mål er å bli tatt 

ut til ett EM eller over i 

løpet av karrieren. Det 

hadde vært sinnsykt 

fantastisk. 

 

Ellers så tar jeg ett stevne 

av gangen. Og ett program 

av gangen. 

 

Hvilket stevne var ditt 

forrige, og hva løftet du 

der? 

 

Mitt forrige stevne var 

nasjonalt på Hamar 2. Mai. 

Løftet der 200 kg. i knebøy, 

112,5 kg. i benkpress og 205 

kg. i markløft. Var fornøyd 

med å perse 20 kg. 

sammenlagt, men bøyen og 

benken burde vært høyere. 

Eneste øvelse jeg perset i 

var i markløft, og det med 5 

kg. Kunne vært 15, det gikk 

så lett! 

 

Når er ditt neste store 

stevne, og hva satser du på 

å løfte der? 

 

Mitt neste store stevne blir 

Junior-NM i høst, hos 

Ganddal AK. Bør vel klare 

550 kg. + sammenlagt der. 

Kommer sikkert til å øke 

mye i bøy fremover til det.  

Godt mulig at det blir ett 

lite kose-stevne hos Fræna 

AK i sommer også. 

 

Hva er din største styrkeløft 

opplevelse? 

 

Det må absolutt være helga 

i mai, på Hamar, under 

nasjonalt og nordisk. Masse 

trivelige gamle kjente og 

�nye-kjentfolk� fra alle 

kanter av landet. En virkelig 

god stemning mellom alle. 

Det som virkelig toppet det 

var at jeg møtte på Andreas 

Hjelmtveit, og fikk prata en 

god del med han. Han var 

utrolig trivelig. Når jeg så 

han entret rommet så fikk 

jeg en ganske rar følelse. 

Som om det var en 

verdensstjerne alâ David 

Beckham som stod der. Men 

tok initiav til å hilse på han. 

Og det gjorde jeg rett i! 

 

Hvorfor driver du med 

styrkeløft, og hva er bra 

med styrkeløft? 

 

Har aldri vært så god i 

lagsport, og det er ett av 

mange punkter hvorfor jeg 

driver med styrkeløft. Det 

er bare meg selv det 

kommer ned til. Når, 

hvordan, hvor og med hvem 

jeg ønsker å trene med, 

bestemmer jeg helt selv. 

Trenger ikke å høre på noen 

fotball-idioter med for stort 

Markløft på Jr-NM 
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http://youtube.com/user/AlexanderLarsen 

 

ego. Så er ganske glad for 

at jeg �fant� styrkeløft. 

Har vel blitt ganske fanatisk 

intressert i styrkeløft det 

siste året. 

 

Etter min mening er 

styrkeløft den ultimate 

sporten. Helt fantastisk 

miljø og godt fellesskap 

blant alle sammen. Og det 

er veldig flott at NSF gjør 

en glimrende innsats 

internasjonalt innad i 

styrkeløft mot doping. STÅ 

PÅ!  

Er det noe du ønsker å si til 

slutt? 

 

Jeg ønsker å takke noen 

som har hjulpet meg på god 

vei hittil. Og det er først og 

fremst Eivind Austnes, Bjørn 

Larsen, bestevenn Øystein 

Furnes og alle de andre 

klubbkameratene, Bjørnar, 

Alexander T., Espen, 

Joachim og de andre 

småkarene. Har også tatt 

noen turer til Brumunddal 

etter nyttår. Det var vært 

en kjempeopplevelse, der 

jeg har fått veiledning av 

Jørgen Haug og Dietmar 

Wolf. En takk til de også. 

 

Svært kjekt og hyggelig at 

StyrkeIdrett ønsket ett 

intervju.   

 

Her er YouTube-profilen 

min, der jeg jevnlig legger 

ut videoer fra de siste 

interresante treningene. Ta 

gjerne en titt, og 

kommenter  

 

 

Markløft på årets nasjonale stevne 

Alexander kjører knebøy og blir spotta av Tor 

Herman Omland under klubbesøk i fjor 

http://youtube.com/user/AlexanderLarsen
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Ulefoss Atletklubb 

hadde æren av å 

avholde årets NM i 

Styrkeløft 18.-20. april 

i Ulefosshallen. 

 
Ulefoss er ikke kjent som 

arrangør av veldig store 

stevner, men de hadde 

brettet opp armene og lagt 

alt til rette for et godt 

Norgesmesterskap. I selve 

stevnehallen hadde de valgt 

en litt utradisjonell åpen 

løsning som gjorde at man 

hadde full oversikt uansett 

om man satt som publikum, 

var på oppvarmingen eller 

satt i surreområdet. Før 

stevnet startet var det litt 

skepsis til dette oppsettet, 

men etter hvert ble det 

mange gode tilbake-

meldinger på tiltaket. 

 

 

Fjorårets NM i Bergen gikk 

over 2 dager, men denne 

gang ble det lagt over 3 

dager slik at det ikke ble alt 

for tidlige morgener eller 

sene kvelder.  

 

Teknologisk utvikling 
 

Tidligere har man måtte 

vært til stede på NM for å 

få med seg hva som skjer. 

Resultatservice og 

informasjonsflyten blir 

stadig bedre ved hjelp av ny 

teknologi. At Røros SK 

kjører minibuss nedover til 

NM på fredags ettermiddag i 

sin minibuss og underveis 

følger med på direkte video 

og resultatservice på NSFs 

hjemmeside tyder på at vi 

har kommet et skritt 

videre. 

 

Løftingen 
 

Så over til det viktigste, 

nemlig løftingen og 

kåringen av årets 

norgesmestere. 

 

De letteste vektklassene for 

herrer startet løftingen på 

fredag ettermiddag.  

 

I 60 kg klassen var Ken 

Alexander Olsen alene, og 

selv om han ikke fikk full 

uttelling fikk han sikret et 

gull til Halden SI med 425 

kg sammenlagt. 

 

Med unntak av omforsøk i 

knebøy valgte Jan Roytvand 

i 67,5 kg klassen å ta kun 

åpningsløftene, og dermed 

greit innkassere nok et gull 

i samlingen.  

 

I klassen over, 75 kg, ble 

det mer kamp om 

medaljene. Før markløft lå 

Kim Gundersen fra Ulefoss 

AK i ledelsen, mens Tormod 

Andersen som vanligvis er 

sterkere i markløft lå like 

bak. I andre markløft 

bommet Kim på 235 kg, 

mens Tormod klarte 240 kg 

og var foreløpig i ledelsen. 

Kim klarte 235 i siste 

forsøk, men Tormod var 

plaget av kramper i ene 

foten og bommet på 250 

som vanligvis skal være et 

rutineløft for han. 

Juniorløfteren Kim slo 

dermed veteranen med 12,5 

kg og kapret gullet. 

 

Sigve Valentinsen, ferskt 

æresmedlem fra i fjor, 

løfter fremdeles jevnt bra, 

og hadde som vanlig ikke 

store problemer med å sikre 

seg NM-gull i 82,5 kg 

klassen. Denne gangen ble 

det 752,5 kg sammenlagt. 

 

I 90kg-klassen ble Erik 

Stiklestads norgesrekord i 

knebøy slått av Alexander 

Kirketeig med 341 kg. Etter 

det skulle godkjent 

benkpressresultat sikres, 

men det gikk ikke helt etter 

planen. Det ble gjort to 

sjanseløse forsøk på 165 kg 

uten skjorte før skjorta 

måtte på og 200 kg gikk opp 

lett. I markløft ble det 280 

kg, og gullet var sikret. 

Øyvind Bjørnsen fra Oslo SK 

kunne med bedre uttelling 

gitt Alex konkurranse om 
Kim Gundersen i markløft 
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gullet, men han måtte nøye 

seg med sølv. 

 

Espen Hansen fra 

Kristiansand AK ble vinner 

av 100 kg klassen etter å ha 

løftet 820 kg sammenlagt. 

12,5 kg bak var Jan-Roger 

Johansen fra Rana KK. 

 

Landslagsløfterne som 

deltok på NM og skulle til 

EM noen uker senere hadde 

som vanlig ikke mulighet til 

å ta seg helt ut. Tor 

Herman Omland var en av 

dem, men med alle sine 

forsøk godkjent så var det 

aldri noen tvil om at gullet 

var hans. Det var 107,5 kg 

bak til nestemann på lista, 

Per Ove Sjøl. 

 

Også Asbjørn Randen i 

klasse 125 kg ble holdt 

tilbake, men med 985 kg 

sammenlagt og mer enn 150 

kg bak til sølvplass var det 

også her skikkelig 

utklassing. Med 561 poeng 

ble det nok en kongepokal 

på Asbjørn. 

 

Også i den tyngste 

vektklassen var det en 

landslagsløfter som 

dominerte. Olaf Dahl hadde 

derimot fått frie tøyler til å 

løfte så tungt han ville 

siden han hadde valgt å stå 

over EM. Med serien 355-

255-340 ble det gull. Han 

gjorde også forsøk på ny 

norsk rekord i markløft på 

371 kg, uten at det gikk 

helt opp denne gangen. 

 

Damene 

 
For damene kreves det 15 

deltakere for at kongepokal 

skal kunne deles ut. Det har 

nesten blitt tradisjon at 

dette kravet akkurat 

tilfredsstilles på NM. En 

trøst er at antall aktive 

dameløftere økte med 

nesten 50 % fra 2006 til 

2007, så antall deltakere på 

NM gjenspeiler ikke 

nødvendigvis realiteten i 

forhold til rekruttering av 

damer. 

 

I den letteste dameklassen 

stod det mellom Line Anita 

Andreassen fra Rana KK og 

Heidi Vestergaard. Der gikk 

Line av med seieren etter å 

ha løftet 117,5-75-130 og 

322,5 kg sammenlagt.  

 

Presidenten vår, Linda 

Høiland, hadde en grei 

gjennomkjøring før EM og 

tok gullet med 410 kg foran 

Hege Helseth. Anita Stavik 

Aas løftet også i klasse 60 

kg, og satte nye 

norgesrekorder for yngre 

veteran i benkpress, 

markløft og sammenlagt. 

 

Nok en EM-farer tok gull i 

67,5 kg. Synnøve Lund fra 

Skogn IL løftet meget bra, 

med blant annet et lett 

knebøy på 182,5 kg, og 

satte ny personlig rekord i 

benkpress og sammenlagt. 

 

Tor Herman omland med 345 kg i knebøy 

Olaf var ikke langt unna ny norgesrekord 
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Beste dameløftere 

I klasse 75 kg var vinneren 

selvfølgelig uslåelige Inger 

Blikra. Selv med kun 

åpningsløftene i bøy og 

mark og serien 200-145-200 

var det ingen tvil om at hun 

også skulle få 

kongepokalen. 

Benkpressresultatet var 

europeisk rekord for 

Masters 1 i benkpress og 

benkpress enkeltløft.  

I samme klasse løftet Bente 

Arntsen. Etter å ha hatt 

pause fra styrkeløft i en 

liten stund var hun tilbake, 

og tok med seg sølv 

sammenlagt og ny pers i 

benkpress med 140 kg. 

 

Nest beste dame på 

sammenlagtpoeng og 

gullvinner i klasse 82,5 kg 

ble Heidi Hille Arnesen fra 

IL Kraftsport.  

 

Renate Loraas og Heidi 

Monsen stilte i de tyngste 

vektklassene og tok med 

seg hvert sitt gull. Renate 

gjorde også forsøk på å 

flytte sin norgesrekord på 

100 kg i benkpress, men var 

ikke sterk nok denne 

gangen. 

 

Hvor Styrkeløft-NM går 

neste år er det ingen som 

vet ennå. Ingen klubber har 

meldt interesse for å 

arrangere det ennå, men 

NM må det uansett bli. 

 

P.S. I begynnelsen av juni 

vil det bli sendt et 

sammendrag med 

høydepunktene fra NM på 

tv-kanalen SportN. Mer 

informasjon om det kommer 

etter hvert. 

 

 

 

 

Svensk prolog på banketten 
 

Norge og Sverige har en avtale om 

utveksling av dommere til våre 

nasjonale mesterskap. Lars-Göran 

Emanuelsson og Björn Sörensen var 

representert fra Sverige på NM. 

Sörensen skrev følgende prolog som 

ble fremført under banketten: 

Vi reser ut med styrkelyftlandslaget 

det gör vi så gärna det är taget. 

Vi kanske hamnar i Ukraina 

eller ända bort i Formosas Chaina. 

När vi kommit så långt hemmifrån 

och våra kära bara kan nås via telefon. 

Då känns det kul att höra lite norska 

för mot norrmän kan vi ju inte torska. 

Så moralen höjs i vårt svenska gäng 

det är ju alltid kul ge norrmän däng. 

Så går snacket mellan aktiva och oss 

en nog så präktig överdrift forståss. 

Trots att vi danskar og finnar känner 

så gillar vi bäst våra norska vänner. 

Det är ju som at träffa tjocka släkten 

när vi ser nån i norska lantslagsdräkten. 

En norsk ledare eller lyftare kan man lita på 

i viktiga frågor som på hvilken krog man bör gå 

Och behövs matcharhjälp någon gång 

löser norrmännen det utan tvång. 
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Skadeforebygging i knebøy 

 
I tidligere utgaver av SI har jeg diskutert teamet 

skadeforebygging og forhindring av ulykker i 

benkpress. Denne gangen vil jeg ta for meg 

skadeforebyggende tiltak i knebøy.  

 

Man tar nok ikke mye feil hvis man sier at de 

fleste styrkeløftere ikke akkurat er berømte for 

sine store leddutslag. For eksempel så har 

enkelte styrkeløftere forsøkt å konvertere til 

vektløfting, men som regel har de fått alle sine 

overstøt underkjent da dommerne nekter å 

godkjenne stående benkpress. En kjent 

styrkeløfter forsøkte seg også på rykk-knebøy, 

noe som førte til at vektløfterklubben 

Tambarskjelvar IL nominerte vedkommende til 

Latterprisen 2008:  

 

 
Styrkeløft-rykk-knebøy, også kjent som sittende 

benkpress med cerebral parese. 

 
 
Her har vi en styrkeløfter som før knebøy ikke 

hadde tid til sin vanlige 1 times oppvarming med 

varmesalve. Da ble resultatet slik: 

 

 
Apoteket var tom for varmesalve 

 
I eksemplene over har det overraskende nok 

gått bra med løfterne, men manglende 

fleksibilitet i skuldre, hofter og lår har ofte ført 

til alvorlige ulykker og skader i knebøy. I 

eksemplet under har det virkelig gått galt. 

Riktignok har løfteren imponerende fleksibilitet 

i høyre ankel og legg, men dette var ikke nok til 

å forhindre ulykken:   

 

 
Fleksibiliteten var på feil sted 

 
IPF og NSF er meget bekymret over utviklingen, 

og har startet flere forskningsprosjekter for å 

finne ut hva man kan gjøre. Et prosjekt som 

virker svært lovende er å øke løfternes 

fleksibilitet v.h.a. daglig praktisering av yoga. 

Yogaen øker både løfternes fleksibilitet og 

kroppsbevissthet, slik at man kan lure seg unna 

hvis man får stangen over seg. I tillegg ligner 

flere av yogaposisjonene på alvorlige 

knebøyulykker, og løfterne får derfor trening i å 

opptre rolig, konsentrert og avbalansert selv når 

det virkelig går galt. 

 

Her ser vi en deltaker i IPFs forskningsprosjekt 

som har fått stangen over seg omtrent som 

løfteren i det forrige eksemplet. I motsetning til 

den forrige løfteren har han gjennom prosjektet 

trent opp sin fleksibilitet og kroppsbevissthet 
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slik at han har full kontroll over situasjonen og 

tar det hele med et smil: 

 

 
�Don´t worry be happy� 

 
Prosjektet sørger også for at man fysisk og 

psykisk er klar for å takle situasjoner man ennå 

ikke har sett på plattingen, men som før eller 

senere garantert vil oppstå: 

 

 
�Alltid beredt� 

 
 
Imidlertid kan ulykker oppstå før man har 

opparbeidet den nødvendige fleksibiliteten og 

kroppsbevisstheten. Selv om man da skader seg 

alvorlig bør man smile og late som om ingenting 

har skjedd, siden forskning viser at tankens 

kraft styrer våre liv:   

 

  
�Fake it until you make it�  

 
Prøveprosjektet har så langt vært ekstremt 

vellykket, ja faktisk så vellykket at det har ført 

alle de utallige styrkeløftorganisasjonene 

sammen for å bekjempe knebøyulykkene. For 

dette har IPF og NSF blitt nominert til Nobels 

Fredspris!  

 
 

 
  Vidar Tangen håper at han på vegne av NSF 

igjen vil motta Nobels Fredspris. 

 
Ved en senere anledning vil jeg komme tilbake 

til fredsprisutdelingen og viktigheten av denne 

for rekrutteringen i styrkeløft.  

 


