
Styrkelyftsserien åter igång 
 

Många styrkelyftare har tränat på bra under Coronan, trots att flera mästerskap har 
ställts in under året. TK Trossö hade b.la ungdomslyftaren Axel Samuelsson 
topprankad i sin klass till bänkpress-VM. Conny Andersson hade ett silver att försvara i 
M:3 klassen. SM ställdes in och där hade Tim Kultanen ett silver att försvara i kl 66. I 
anmälningslistan var han rankad etta. Eftersom serien blivit begränsad av rådande 
omständigheter och ett antal klubbar klarar inte av att arrangera tävlingar med 
nuvarande hygienkrav. Detta kommer att innebära att inga lag kommer att flyttas upp 
och ner i seriesystemet. 
 
TK Trossö beslutade att genomföra omgång tre i begränsad form. Dels ville vi testa den 
ombyggda lokalen, med en mindre tävling, därpå var flera lyftare tävlingssugna efter 
lång frånvaro av tävling. Det kom 14 lyftare till start varav två från Torsås AK. Det var 
fem debutanter och flera satte fina personrekord och några klubbrekord förbättrades. 
Tova Andreasson som varit flitigt tränande under sommaren fick kvitto på att träningen 
gått bra. Tova förbättrade klubbrekorden för damjuniorer kl +84 rejält. Tova höjde 
knäböjsrekordet med 10 kg till 115. Bänkpressen från 50 kg till lätta 52,5. I marken flög 
142,5 kg upp även det pb med hela 37,5 kg. Målsättningen var att passera 300 kg-
gränsen sammanlagt, det blev 310 kg med mersmak. 
 
Ossian Löfdahl yngst och lättast i startfältet med sina 15 år och 61 kg visade att han är 
en framtida lyftare. Bra teknik och attityd gav fyra klubbrekord marklyft och sammanlagt 
för ungdom och juniorer. 177,5 respektive 385 kg.  
Detta var också klart över U SM kvalgränsen. I sista marklyftet på 190 kg höll inte 
greppet i handen och vikten släppte precis innan slutsignalen. Det hade inneburit att 
även JSM gränsen nåtts. Med fem kg kvar till full kroppsvikt ser det riktigt ljust ut. 
 
Bland bänkpressarna visade Axel Samuelsson att han kunde fokusera på träning och 
lyftning trots inställt U-VM. Nu var Axel 2,5 kg från SM-kvalet för seniorer i kl 83. 167,5 
kg med mersmak av en ungdom är världsklass.  
Aron Lindman ungdom som fick senior-SM inställt har gått upp i kl 74 och gjorde fina 
135 kg.  
Bland debuterande Torsåstjejerna lyckades Malin Wall bäst med 242,5 kg i kl 52. 
 
Kl  namn   Knäböj Bänkpress Marklyft = Sammanlagt. 
 
Kl 66 Ossian Löfdahl U 125,0+ 82,5+ 177,5   = 385,0 kg 
Kl 93 Magnus Apell  190,0+107,5+230,0   = 527,5 kg 
Kl105 Jörgen Almqvist 210,0+127,5+275,0   = 612,5kg 
Kl105 Ronny Espmarker 200,0+130,0+ 250,0   = 580,0 kg 
Kl105 Henrik Törnström 205,0+130,0+ 215,0   =550,0 kg 
Kl105 Henrik Harding 165,0+115,0+ 200,0   =480,0 kg 
Kl120 Björn Blomberg 165,0+130,0+ 200,0   = 495,0 kg 
 
Kl 52 Malin Wall J     87,5+37,5+117,5   = 242,5 kg Torsås 
Kl 84 Mathilda Ohlsson J 110 +55,0+120,0   = 285,0 kg Torsås 
Kl +84 Tova Andreasson J 115 + 52,5+142,5   =310,0 kg 
 
Bänkpress 
Kl 74 Aron Lidman U 135,0 kg 
Kl 83 Axel Samuelsson U 167,5 kg 
Kl 83 Emil Svensson J 112,5 kg 
Kl 93 Daniel Lagerholm 152,5 kg 


