
TK Trossö öppnar starkt i  Allsvenska styrkelyftsserien 

2019 års stykelyft serier började lika bra som förra årets avslutades. TK Trossös serielag håller sig i mitten av 

allsvenska serien i styrkelyft och bänkpress. Förra årets jämna serier verkar gå i repris. Herrlagen i Allsvenskan 

består av fem lyftare. Lägre serier har tre lyftare. 

TK Trossös ligger sexa i styrkelyftsserien, med 1910 poäng. Det är 20 poäng upp till trean Borås och åtta upp till 

fyran Göteborg. Det är ungerfär lika många kilo. Jämfört med förra året är det en poängökning med ca 280 

poäng för Trossölyftarna.  

Tim Kultanen blev Trossös bäste poängplockare genom att lyfta 537,5 kg i kl 66. Poängen blev 425. Tim satte 

tre nya distriktsrekord. Knäböj 185 kg, marklyft 232,5 kg. Även det sammanlagda resultatet var distriktsrekord. 

Bänkresultatet 120 kg var en tangering av det gamla rekordet. Tim kvalade även in till Senior-SM där han på 

rankingen ligger delad trea.  

Axel Samuelsson som lämnat Hockeyn för styrkelyft, ej ännu 17, fyllda kvalade in till senior SM i bänkpress 

genom att lyfta 140 kg i kl 74. På ungdomssidan är det näst bästa bänkpressresultatet sedan viktklassen 

infördes 2010. Axel lyfte också 175 kg i knäböj och marlyft. Sammanlagt 490 kg. Ett mycket bra 

ungdomsresultat. Axels Poäng blev 355 och en plats i Trossös seniorlag. 

Dario Penzo verkar hittat tillbaka till formen. Nytt PB och D rekord kl M2 i knäböj med 240 kg och sammanlagt 

680 kg. Familjen Almqvist gjorde som vanligt bra ifrån sig. Ordningen återställd efter KM, Jörgen i kl 93, 

200+125+265=590 kg 371p mot Felix i kl 83 200+115+220=535 kg 367p 

Dagens äldste lyftare Magnus Gustavsson kl 74 M:3 fick med sig tre distriktsrekord i veteranklassen. 125 kg i 

knäböj, 155 kg i marklyft och 360 kg sammanlagt. Magnus adepter Emil Olsson ungdom som debuterade med 

fina serien 165 i Kb, 90 i Bp, ML 200 och 455 kg sammanlagt. Här finns det många kg att hämta. Henrik 

Törnström numera senior kl 93 hade serien 180+135+210=525 kg med stabil lyftning. Niclas Ellmen ungdom 67 

kg lätt ökade rejält från KM nu i sin debut. Bra Coachning av Axel Samuelsson gav serien 147,50 + 

92,50+170=410 kg.  

Bänkpresslaget ligger femma, vilket också är bättre än 2018. Här är det betydligt tajtare det skiljer endast 0,49 

poäng till Trossös farvör mot Falkenberg. Upp till tredjeplats där Borås Ak ligger är det endast 6,44 poäng.  

Damlaget har börjat om i div 2. Det gjorde tjejerna med bravur. En fjärdeplats med 944 poäng för 

tremannalaget. Tio poäng till uppflyttningsplats. I damlaget var det två debutanter. Bäst gick det för Theresa 

Vormelker i kl 72 fick flest poäng 333. Raderade dessutom några av Frida Leanderssons gamla klubbrekord 

genom att lyfta 125 kg i knäböj, 75 kg i bänkpress, 140 kg i marklyft vilket gav 340 kg sammnlagt. Marie Ebbeke 

Veteran M:2 visade att formen inför veteran EM i mars är i antågande. Nu blev det distriktsrekord i knäböj 160 

kg och bänkpress 70 kg för veteraner i kl +84kg. Jonna Axbom debuterade i kl 63. Med fin lyftning och lätta 

kilon blev det 90+57,5+115=262,5 kg. Thilda Bjurek, enda ungdomsdamen, var över 100 i böjen med 102,5 kg, 

55 i BP, 107,5 i mark= 265 kg. 

Poängen beräknas efter en kofficient där lyftarens vikt multipliceras med antalet lyfta kilon. Målet inför 2019 

blir att hålla sig på den övre halvan i Allsvenska serien . Tre lag har möjlighet till avancemang. Med Trossös 

bredd är ett avancemang inte omöjligt. 

Herrarnas veteranlag gjorde också bra ifrån sig. Det märks att det blivit tuffare för veteranerna. Conny 

Andersson debuterade som M:3a i Kalmar helgen innan med 150 kg i kl 93. Bänklaget ligger sexa och 

Styrkelyftslaget ligger på en fin tredjeplats. 

 



 

Allsvenska  Styrkelyfts serien Omg 1 

Stockholms AK  2101 poäng                  

Karlstads  AK   1966 poäng                        

Lunds TK  1944 poäng                                                           

Borås AK  1930 poäng                    

Göterborgs KK  1918 poäng                              

TK Trossö  1910 poäng                      

Linköpings AK    1822 poäng                            

Järfälla AK   1725 poäng                          

Täby AK 1700 poäng                      

Nässjö AMK   1479 poäng                     

 

 

 

Allsvenska Bänkpress serien Omg 1 

Pure Power    524,09 poäng                  

Borlänge AK          522,31 poäng                        

Borås AK     477,95 poäng                  

Filipstads AK    477,19 poäng.                                                         

TK Trossö     471,51 poäng                                        

Falkenbergs KSK  471,02 poäng                       

Kalmar AK    450,75 poäng                       

Sundsvalls AK    448,40 poäng              

Göteborgs KK   445,58 poäng                        

Malmö LK    285,86 poäng 
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