
 

 

 

 

Tirsdag d.5.7.2022  

Afrejse fra forskellige steder i Danmark til en vellykket ankomst i Birmingham, Alabama USA 

Jeg er blevet kraftigt opfordret af sportschefen til at skrive beretning fra World Games grundet 

mine evner som fiktiv forfatter. Det er svært at afvise denne opfordring, da jeg lige er udkommet 

med min debutroman for et par måneder siden. De eneste rammer jeg arbejder under er at navne 

og tal for de kilo, der bliver løftet på konkurrencedagene er rigtige, resten af beretningen står det 

mig frit for at bruge mine fiktive forfatterevner. Jeg vil dog gøre mit bedste for at holde mig til 

sandheden, men vil på forhånden advare om, at der kan være stærke spor af positivitet og glæde i 

beretningen. 

For første gang i styrkeløfthistorien har vi fire løftere og to trænere med til World Games.  World 

Games kaldes også de mindre sportsgrenes OL. Der deltager 30 forskellige sportsgrene med i alt 

3500 atleter. Det skal vi være stolte af, da World Games er for de allerbedste atleter i verden og 

kun afholdes hvert 4. år.  

De vægtklasser vi kender for almindelige styrkeløftkonkurrencer er ikke gældende her. Flere 

vægtklasser er slået sammen. Derfor konkurreres der for kvinder i følgende vægtklasser: 

lightweight (47 kg og 52 kg), middleweight (57 kg og 63 kg), heavyweight (69 kg og 76 kg) og super 

heavyweight (84 kg og +84 kg). For mænd er vægtklasserne slået sammen på følgende måde: 

ligthweight (59 kg og 66 kg), middleweight (74 kg og 83 kg) heavyweight (93 kg og 105 kg) og super 

heavyweight (120 kg og +120 kg). Der kan dog stadig sættes rekorder i de vægtklasser, vi normalt 

kender, så længe løfternes kropsvægt ligger indenfor vægtklassens grænser.  



De fire løftere fra Danmark er: Trine Bagger i lightweight, Eva Buxbom i middleweight, Amalie 

Larson i super heavyweight og Nicki Lentz Nielsen i heavyweight. De to trænere er cheftræner 

Bjarte Vik Larsen og international træner Jørgen Rasmussen.   

 

Da det hele foregår i Birmingham, Alabama, USA har rejsen fra jeg startede i Horsens til jeg stod 

foran Birmingham Universitets Campus varet godt og vel 25 timer. Den samme tid har de andre 

løftere brugt, dog har vores cheftræner brugt lidt flere timer end de 25 timer og kom op på 1½ 

døgn, før han kunne lukke døren til sit værelse.  

Der har været hjælpsomme medarbejder hele vejen og selvom tidsforskellen er på syv timer, er vi 

kommet fint ind i det nye døgn. Jørgen og Bjarte har haft godt styr på de papirer der skal udfyldes 

for at komme ind i USA og løfterne. Alle er kommet frem i godt behold og ved godt mod.   

Ved første flyskift i Amsterdam blev den lille flok samlet. Selv om vi til tider var lidt trætte var 

stemningen og forventningerne høje. Det er ikke hver dag man kommer med til World Games. 

 

 



  



Næste skift var Atlanta, den største lufthavn i verden målt ved hvor mange mennesker, der bruger 

den. Den var enorm, men alligevel meget rolig, hyggelig og ren. Der var rare medarbejder over alt, 

og der blev spurgt oprigtigt nysgerrigt ind til vores sportsgren samt givet en masse lykønskninger 

på vores vej. Atlanta har i modsætning til fx Billund ingen maskiner for tjek ind, men rigeligt med 

medarbejder, der står på pinde for at hjælpe de rejsende videre. Dette var noget Jørgen virkelig 

nød, da hans blodtryk automatisk stiger, når han nærmer sig de automatiske tjek ind maskiner i 

Billund.  

 

 

Den sidste strækning til Birmingham var under en time, og her blev vi mødt af venlige, begejstrede 

og imødekommende medarbejder for World Games, der fulgte os hen til et venterum indtil 

transporten kom en halv time efter. Jeg kunne ikke undgå at føle stor glæde og taknemmelighed 

for a at være med i en så stor begivenhed, og jeg syntes at spotte de samme følelser hos de andre.  

 

 



Medarbejderne fra World Games fik os til at føle os som virkelige anerkendte sportsatleter, noget 

vi ikke er vant til i samme grad hjemme i Danmark. Her mødte vi andre styrkeløftere og dommer 

fra blandt andet England og Holland. Jeg mødte blandt andet to atleter fra Australien der skulle 

deltage i akrobatisk rock and roll dance. Det lyder svært og flot, og det er noget jeg glæder mig til 

at se, hvis tidsplanen giver lov. Der var mange sportsgrene som var helt nye for mig fx duatlon, 

finnesvømning og inline speed skating og frisbee. 

 

 

  

 

 

 

 



Jørgen fandt en god ven og fik et smukt øjeblik med en af hans forfædre. 

 

Efter en kort køretur i bus kom vi til campus ved Birmingham Universitet og varmen i Alabama 

mødte os. Det er en vidunderlig varme, der går gennem marv og ben og selv om den er stærk er 

den også skøn. Det kan godt være at jeg kommer til at skrive noget andet senere, og jeg er vist den 

eneste, der er helt gode venner med varmen. Igen var der søde og venlige medarbejdere hele 

vejen igennem, så det var faktisk umuligt ikke at finde hen til det store lokale, hvor ca. 20 

medarbejder hjalp os med at vi får adgangskort, nøgle til vores værelser og andre nødvendige 



oplysninger. Selv om venligheden og hjælpsomheden her ikke var til at skyde igennem, var vi 

trætte og den sidste ventetid trak et par tænder ud. 

Værelserne er store studielejligheder med køkken, bad, stue og soveværelse med to senge. 

Oprindelig skulle jeg have en lejlighed alene og Jørgen sove på samme værelse med Bjarte, men 

efter en god snak med medarbejderne fik vi lov til at flytte Jørgen op til mig på 10. sal, så det 

kunne ikke være bedre. Dog har jeg fundet ud af at min mand Jørgen er i høj kurs, da både Bjarte 

og Nicki ikke er afvisende for at dele værelse med ham i fremtiden.   

Der er en stor kantine blot et par bygninger fra vores værelser, hvor der er alt hvad hjertet kan 

begære, gratis mad tre gange om dagen. Der er også adgang til vejning i bygningen ved siden af 

vores værelser, som vil blive brugt flittigt, så vægten passer. Alt her i Alabama virker roligt, 

hyggeligt og stort, og der er et par politibetjente ved campus, som optræder hjælpsomme, rolige 

og venlige. En betjent kunne oplyse mig om at temperaturen starter med at være ca. 20 grader 

ved 7- tiden og så 30 grader ved 9- tiden for derefter at stige. Jeg skal afgjort have smurt min blege 

krop ind i solcreme og have masser af vand med mig. Nu står dagen på morgenmad den sidste 

træning, inden jeg skal i ilden på fredag og så tjekke op på de sidste vigtige oplysninger inden den 

går på opdagelse af Birmingham.  

Dagens beretning afsluttes med udsigten fra et af vores værelser. 

 



Onsdag d. 6.7.2022 Ankomst til Birmingham 

Vi blev enige om eller retter sagt var der flertal om at gå ned til stadionet, hvor vi kunne træne, og 

hvor vi skulle løfte på konkurrencedagene. Muldvarpen alias Nicki var bekymret for sine varpeben, 

men de skulle vise sig at fungere optimalt de otte kilometer hele udflugten kom op på. Amalie- en 

sand vandre, der er vant til at tage sig en aftentur på to timer hver aften, førte an. Det var varmt 

32 grader og klar solskin, men den danske relegation fik hurtigt vendt beklagelser over varmen til 

beundring over Birminghams arbejde med at få byen omformet til en værdig og imødekommende 

Wold Games by.  

 

Trods den store begivenhed skinnede sydstatsbyens 

personlighed igennem med enorme biler, brede fortove, 

brandtrapper, civil rights genklang, kirker, skyskrabere, store 

mennesker og politibetjente på gaderne. Byen var stolt over at 

være en af de bedste universitetsbyer i USA, hvilket kunne ses 

på skiltningen over hele byen.  

Scenen som vi skulle løfte på er imponerende og placeret i et 

stort teater. Det nyeste udstyr til opvarmning og alt teknikken 

var ved at være på plads. Det var god plads til publikum, dog 

ikke som et kæmpe stadion, men 1700 pladser. Vi gik rundt på 

scenen og glædede os til at komme i ilden. Dagens træning gik 



fint, og vi trænede med løftere fra Holland og Brasilien. Kroppene blev rørt og det kombineret med 

en god gåtur, fik vi den lange flyvetur helt ud af kroppen. 

 

 



 

Torsdag d.7.7.2022 Sidste træning, teknisk møde og et brag af en åbningsceremoni  

Det er stort at være til World Games – det er så sandt, at det er en oplevelse for livet. At dansk 

styrkeløft har hele fire løftere og to trænere med er i sig selv en stor præstation. 

Vi har mødt og snakket med flere danske atleter fra andre sportsgrene, og det har været utroligt 

spændende at høre om deres sportsgrene. Sportsgrene som vi ikke kender eller havde fantasi til 

forstille sig fandtes. Det har været atleter fra bowling, standard dans, latin dans, 

faldskærmsudspring og dommere fra strandhåndbold. En af faldskærmsudspringerne kunne 

fortælle, at der i Birmingham var blevet bygget en mindre sø, som de skulle bruge i deres 

konkurrence til at svæve over. De havde uheldigvis mistet en faldskærm under træning, da ikke 

kunne gå ud i området for at lede efter den, på grund af giftige slanger. Dog havde de andre 

skærme, de kunne bruge. Danserne kunne fortælle om uendelig mange timers træning og om at 

squatte og træne i højhælede sko. Det var fascinerende at høre om andres sportsgrenes 

strabadser og udfordringer. Så er en bænkprestrøje, der ikke makker ret måske alligevel ikke så 

slem. Vores mange kilo på stangen samt det høje tryk krop og hoved bliver udsat for var til 

gengæld noget de var imponeret over.    

Vi gik atter turen på de ca. fire km til konkurrencestadionet og sugede Birminghams stemning ind 

på vej til træning og teknisk møde. Der var opslag over alt, som bød os Wold Games’ deltagere 

velkommen og sydstatsindtryk, der brændte sig fast. Varmen var oppe på 36 grader, og når vi stod 



i solen og vinden holdt pause, kan vi mærke sveden i små dråber glide ned ad ryggen og frem på 

panden. Vi blege danskere og en delvis integreret norsk sportschef huskede vand og solcreme og 

er stolte af, at vi hverken blev solbrændte eller dehydreret.  

 

Der var ikke noget der mangler i opvarmning, træningslokalet og på scenen. Alt var nyt, der var et 

stativ til hver enkel løfter i hver klasse, vand og hjælp over alt. Den enorme scene vi skulle løfte på 

var en del af et teater med mørkerøde sæder i vifteform, kæmpe forhæng og uendeligt højt til 

loftet. 

Aircondition fungerede fremragende og følelsen over hvor stort det var at være med, var 

overvældende. Det tekniske møde gik hurtigt, og Bjarte og Jørgen kunne oplyse at to løftere i 

henholdsvis Trines klasse, lightweight og Amalies klasse superheavyweight ikke var mødt op.  

Vi tog en af de mange busser, som World Games arrangørerne havde stillet til rådighed, hjem mod 

campus, og snakken gik på de dyrenavne nogle af os og andre danske styrkeløftere har. Det kom 

naturligt hurtigt til at handle om Amalies manglende dyrenavn, og hjælpsomme som vi altid er, gik 

vi i gang med at foreslå nogle, der kunne være passende. Efter flere forslag så som søstjerne og 

løve mente Amalie, at det skulle være et dyr kunne grine, da hun selv er meget lattermild. Jeg kom 

til at nævne, at hyæner ler og skyndte mig derefter at understrege, at Amalie på ingen måde 

minder om en hyæne. Dog var der så meget latter og snak om hyæner, at det kan tænkes, at 

Amalie hænger på hyænen. 



 

Der var meget høje forventninger til åbningsceremonien og alligevel blev de overgået. Vi tog en af 

de mange busser ind til det stadion, hvor åbningsceremonien skulle holdes. Et stadion der kan 

rumme 45.000 tilskuere. Denne aften vil jeg skyde på, der var 25.000 tilskuer. Koordineringen med 

at få ca. 3500 atleter og trænere ind i alfabetisk rækkefølge var en opgave, som blev taget alvorlig 

og vi blev samlet i nationer flere forskellige steder i de tre timer det tog, før vi kunne marchere ind 

på stadion. Der blev tilbud vand og snack under hele forløbet og hjælperne var i høj stemning, tog 

billede af os atleterne og spurgte ind til vores sport. De var med til at højne stemningen og jeg nev 

mig flere gange i armen.  Jeg nev mig en ekstra gang i armen, da jeg blev udpeget som fanebærer 

for Danmark. Rigtigt godt for styrkeløft. Da vi arbejder på at Bjarte, sportschefen, skal opnå dansk 

statsborgerskab tog vi flere billeder med ham og det danske flag og vi synes bestemt, at han er 

blevet meget mere dansk på denne tur.  



 

Og så gik det løs efter tre timer venten med alle de andre atleter, trænere og opmuntrende 

hjælpere, stod vi ved indgangen til stadionet. 25.000 publikum klappede og hujede på os, 

kameraer glimtede, piger i World Games farver stod ved siderne og holdt World Games faner. En 

mandelig speaker med varm, klar amerikansk sydstatsaccent promoverede Danmark ledsaget af 

pompøs stemningsmusik som til en film fremført af et stort levende strygerorkester. Lige inde vi 

trådte ind på stadion opmuntrede flere af hjælpere os til at nyde øjeblikket, vinke og vise glæde og 

begejstring. Det kom helt naturlig for det var så stort og vi var stolte. Vi var blevet valgt blandt de 

bedste styrkeløftere i verden til at være med i den største af alle konkurrencer. 



 



 

 

 

Efter vi havde gået ca. halvvejs ind på stadionet, blev vi vist hen til en række stole. Der sad vi 

sammen med andre atleter og trænere opslugt af øjeblikket, mens vi så resten af nationerne i 

alfabetisk rækkefølge komme ind på stadionet og opleve det sus, vi lige havde oplevet. Da Ukraine 

trådte ind, fik de den største og længste klapsalve og alle rejste sig. Da vi kiggede rundt, var det 

den samme benovelse der var at læse i alles ansigter. Det er stort og vi er her wow.  

 

Birminghams borgemester bød os velkommen, en repræsentant for atleterne, trænerne, 

dommerne og forbundslederne (IPF’s præsident Gaston) holdt en kort tale, hvor de lovede at 

optræde sportsligt og fair. Nogle af de største sangere og dansere fra Alabama optrådte 

komponeret af strygeorkesteret, tre fly fløjt lavt over stadion, fyrværkeri og fantastiske design på 

kæmpe lysshowsskærme lyste op i den mørke aften. Det var fantastisk helt ubeskriveligt og 

uforglemmeligt. Det var svært at falde i søvn den aften med alle de vidunderlige indtryk, men det 

lykkedes. 



 

 



 

 



 



Fredag d.8.7.2022 De første to danske styrkeløfter skulle i ilden 

Fredag var dagen, hvor de første danskere skulle i aktion. Trine Bagger i lightweight klokken 11.00 

og Eva Buxbom, undertegnede, i middleweight kl.17.00.  De mange busser der kørte til og fra 

stadionet hver halve time og de mange hjælpere og politifolk over hele byen, der var klar til at vise 

vej skabte en grundlæggende ro og tryghed. Trine skulle på først og var i gode hænder med 

cheftrænger Bjarte og Jørgen ved hendes side. Hun vejede sikkert ind på 51,55 kg. I squat lagde 

hun ud med 162,5 kg, som hun løftede til dommernes tilfredshed. Andet squat blev øget med 5 kg, 

og igen leverede hun et godkendt løft. I tredje løft blev der valgt 170 kg, men den blev desværre 

underkendt på manglende dybde. I bænkpres var hun suveræn og fik alle tre løft godkend. Serien 

blev 97,5 kg – 100 kg – 102, 5 kg. I dødløft blev der åbnet sikkert på 172,5 kg, vægten blev øget til 

180 kg til 2. forsøget, som ligeledes sikkert blev hevet hjem. Til sidste forsøg skulle der prøves 

kræfter med 185 kg, men det var desværre for tungt på dagen. Det blev til en flot 6. plads med 

mange flotte løft og en total på 450 kg. Trine havde vist vejen for resten af holdet. 

 



Efter Trines overbevisende løft var det mig der skulle i ilden. Det krævede et ekstra fokus at blive i 

glæden over at løfte til World Games og ikke blive for overvældet og nervøs, men det lykkes. Jeg 

vejede ind på 56,05 kg og blev derved i 57 kg klassen, i tilfælde af jeg kunne sætte rekorder i 57 kg 

klassen. Med 12 løftere var det vigtigt at være hurtige i skiftene mellem disciplinerne og det lykkes 

med super støtte fra Bjarte og Jørgen. Squaten gik godt med en sikker og god åbner på 165 kg. Til 

andet løft blev der øget med ti kilo, men jeg mistede spændet i bunden og kom ikke op. Udstyret 

blev strammet til i tredje løft og jeg kom op med 175 kg godkendt af dommerne. I bænkpres valgte 

jeg med godkendelse fra trænerne at starte i T-shirt på grund af smerte i højre skulder, noget der 

sjældent sker. Derudover var der fem løftere i kvindernes lightweight klasse, der nogle timer 

forinden havde bommede, noget der gav stof til eftertanke. 65 kg kom sikkert op, og vi nåede at 

sætte trøjen til andet løft på 87,5 kg. Det blev korrekt underkendt på grund af manglende 

udretning. I sidste forsøg lykkedes det at få rettet armene helt ud, og 87,5 kg blev registret og 

godkendt. I dødløft gik det fint, og jeg fik første løft på 167,5 kg og andet løft på 177,5 kg 

godkendt. Et forsøg på M2 verdensrekord på 185 kg blev for tungt. I alt blev det til en 12.plads og 

en total på 440 kg, ti kilo fra mit livs bedste – en rigtig god præstation. Da jeg hørte speakeren til 

steamingen senere bed jeg mærke i, at min alder på 53 år var det der optog speakeren mest samt 

at jeg var den ældste i styrkeløftkonkurrencen ved World Games. Det er åbenbart noget helt 

særligt at dyrke styrkeløft på højt plan som 53 årig. 

 

 



Lørdag 9.7.2022 Nicki i heavyweight klasse skulle i ilden  

Da Nicki først skulle løfte kl.17.00, var der tid til at se lidt mere af byen og nogle af de andre 

sportsgrene. Vi valgte at se speed skating og floorball. Speed skating var imponerende. Der var 

blevet byggen en bane midt i byen, formodentlig på en tidligere parkeringsplads, hvor slanke og 

muskuløse mænd og kvinder i kropstætte trikoter gled elegant rund på den ovale bane. Hvert heat 

varede ca. 2½ minut og otte skatere fór af 

sted i sindssyg høj fart til publikums jubel.   

Der var mulighed for at blive frelst for sine 

synder på enkelte gadehjørner af meget 

dedikerede troende stod med megafon og 

store skilte. Ved Guds hjælp havde vi 

mulighed for at blive genfødt. Jeg skal ærligt 

indrømme, at jeg beder en lille bøn til Gud i 

ny og næ, særligt før bænkpres. Men jeg 

havde ikke større behov for genfødsel, så vi 

gik pænt uden om de genfødte. Birmingham 

er en by hvor Gud bliver værdsat.  

Vi gik hen til stadionet og så en 

floorballkamp mellem Finland og Tjekkiet. Et 

spil jeg for sjovt har spillet i skolen, hjemme 

på vejen og til opvarmning til andre 

sportsgrene var blevet hevet op på et højt 

plan.  Hurtige driblinger, præcise 

afleveringer og gode strategiske ryk fik 

publikum til at klappe. Spillerne viste, at dette krævede teknik og kondi på højt plan. Finland vandt 

5-1 ved et hurtigere spil og en bedre målmand. 



 

Der blev virkelig passet på alle os mange atleter og trænere. Politibetjente, soldater, brandmænd 

og FBI agenter var over hele byen. De var til stede og holdt øje, dog på en måde, der ikke ødelagde 

den grundlæggende glæde der er i Birmingham 

.   



Så blev det tid til Nicki, alias muldvarpen, skulle i aktion. Han vejede sikkert ind på 94,65 kg. 

Selvtilliden og opbakningen var intakt, træningen havde kørt godt og kl.17.00 gik det løs. Nicki 

lagde ud med et flot og let squat på 390 kg, der blev godkendt. Til andet forsøg blev der valgt 

402,5 kg en pr og igen blev de tunge kilo løftet med en lethed, der imponerede alle, jublen genlød i 

salen. I tredje løft blev der sat 410 kg på stangen og igen var Nicki overlegen og fik løftede den 

tunge stang med sikkerhed. 410 kg endnu en pr blev godkendt igen til stor jubel i salen, og så var 

det tid til bænkpres. 

Der blev lagt ud med en åbner på 275 kg, men Nicki tabte den ind i gaflerne på vej. I andet forsøg 

blev vægten øget til 282,5 kg og denne gang blev stangen løftet meget bedre. Desværre manglede 

der lige det sidste for at armene var rettet helt ud og løftet blev underkendt. I sidste løft blev der 

holdt fast i 282,5 kg, men desværre endte den i gaflerne på vej og løftet blev underkendt. Nicki 

kom rigtigt godt igen i dødløft, hvor han lagde ud med et overbevisende løft på 290 kg. Til andet 

forsøg blev der øget til 302,5 kg, som igen blev løftet i god stil og godkendt. Til dagens allersidste 

løft blev der meldt 312,5 kg som igen blev godkendt og var en pr. Det var utroligt trist at Nicki 

bommede, men flot at han bed det i sig og kom stærkt tilbage i dødløft.  

 

 



Vi besluttede os for at spise lokalt og for en gang skyld springe den ellers glimrende kantinemad 

over. Efter flere forsøg med overfyldte restauranter endte vi på restaurant, der serverede burgere, 

pommes frites og andre grillretter. Da vi havde sat os og bestilt drikkevarer fangede et skilt 

Jørgens øjne. Et skilt der udfordrede et at hans mange talenter- at kunne spise meget og hurtigt. 

Så da ordrene skulle give, var Jørgen frisk og bestilte en kæmpeburger med pommes frites og 

løgringe og deltage i en spisekonkurrence. Hvis han kunne spise det hele på 12 minutter var 

måltidet gratis, og han ville derudover vinde en T-shirt.  For andre ville det virke urealistisk, men 

Jørgen er ikke en hvem som helst, og da vi kender til hans talent, bakkede vi ham selvfølgelig op. 

Det gik faktisk rigtigt godt, men halvvejs gennem tiden og måltidet, gav det lyse brød der var brugt 

som bolle ham problemer. Det blev derfor en holdindsats, hvor brød og pommes frites listede sig 

over på vores tallerkner. Selvfølgelig vandt Jørgen/vi og med en mindre regning og en T-shirts, gik 

vi mod busserne godt mætte. 

 

 

 

 



 

 

 

Søndag d.10.7.2022 Amalie viste sin styrke i superheavyweight klassen på sidste dagen  

Søndag skulle Amalie løfte i superheavyweight kl.11.00. Hun havde sat sig for, at det skulle nydes 

at løfte til World Games og var opsat på at bænkpres skulle åbnes med et sikkert løft.  

Igen med Bjartes og Jørgens hjælp stod hun tændt og klar på scenen kl.11.00. Der var valgt 235 kg 

til første forsøg i squat, og det blev løftet let og sikkert og selvfølgelig godkendt. Der blev øget til 

247,5 kg i andet forsøg og igen leverede hun et rigtigt løft, der blev godkendt.  Til sidste forsøg i 

squat blev der meldt 252,5 kg og selv om det var tungt kæmpede Amalie sig sikkert op og igen et 

godkendt løft. Så var det tid til den vigtige disciplin bænkpres og til startvægt blev valgt 115 kg. Det 

skulle vise sig at blive et meget sikkert løft, der fløj op og blev godkendt af dommerne. Der blev 

meldt 120 til andet forsøg og igen fløj stangen op og godkendt. Det var svært at se at 125 kg var et 

tredje forsøg for igen leverede Amalie et overbevisende løft. Amalie mestrede bænkpres og var 

klar til dødløft. Her blev der lagt ud med et løft på 215 kg og sikkert blev løftet og godkendt. 

Derefter blev øget til 222,5 kg og selv om den var en del tungere, fik Amalie løftet stangen til et 

godkendt løft. Til dagens sidste løft blev der bestilt 227,5 kg og trods hård kamp lykkes det ikke at 

få løftet stangen helt ud og løftet blev ikke afsluttet og derfor underkendt. Amalie sluttede på en 

flot 9. plads med en total på 600 kg. Ud over de flotte løft viste Amalie en glæde over at være 

med. Efter hvert godkendt løft viste Amalien sin glæde i glædesløb mod træner og glædesråb. 

Pragtfuld at se og noget kommentatoren på streamingen var lige så begejstret for som os andre. 



 

Dermed var vi danske styrkeløftere færdige med de sportslige præstationer, og der ventede os en 

banket og en lang flyvetur hjem næste dag.  

Da det er 50 års jubilæum for IPF, var det selvfølgelig noget der blev fejret ved banketten udover 

de tre bedste mandlige og kvindelige løftere på IPF point. 

Gaston samt arrangøren holdt kortere og udemærkede taler, hvor spotterne også meget 

velfortjent blev hyldet. Hvert land fik derudover en figur for deltagelse. Vi sendte vores norske 

sportschef af sted, da han afgjort er ved at være kandidat til at blive dansk statsborger. Maden var 



ganske god, dog ikke speciel ”Alabama mad.” Der var fri bar i to timer og bordene var godt fyldte, 

jeg vil skyde på vi var omkring 200. Da der ikke var musik eller fest bagefter de tre måltider tog 

nogle af os videre i byen og andre hjem. En helt speciel partytaxa kørte os videre med rapmusik og 

diskoslys i kabinen. Vi havde vores egen lille fest med de altid festlige englændere.  

Fyldt med indtryk, der kommer til at tage lang tid at fordøje pakkede vi næste dag vores tasker for 

at tage den lange vej hjem. I 2025 bliver det allersidste World Games afhold, hvor styrkeløft er 

inviteret. Til dem der kommer med kan jeg blot sig: Det bliver en oplevelse for livet. 

Vi ses ude i den danske styrkeløftverden Eva. 

 

 

       

 

 

 


