
 

Serien omgång 2. 2022 

Nu har serie 2 varit och bara en omgång återstår detta år, låt oss ta en snabb titt på hur ställning är 

nu. 

Elitserien Damer Utrustad Styrkelyft Det blev ett tunt resultat för två av de tre lagen medan 2an 

Västra AK fick till ett bättre resultat. Sundbyberg leder dock ännu med viss marginal. För lag med 

endast några få lyftare blir läget skört ifall någon är borta eller tävlar i annan kategori en omgång.  

Elitserien Herrar Utrustad Styrkelyft Här har vi några fler lag med fullkomligt manskap. Nora AK gör 

en ännu starkare omgång och drar ifrån Vedum lite ytterligare. 3an Falköping gör med sina 1198 

poäng endast 8 poäng mindre än Nora så till ett Lag SM kan det bli  riktigt spännande. Sundbyberg 

ligger på en säker fjärde plats före Nässjö och Säffle som halkar efter. 

Elitserien Damer Utrustad Bänkpress Vedum toppar serien efter en fin andraomgång, men denna 

gång drar Sundsvall ett väldigt jämnt strå med dem. 3an Sundbyberg som gjort den bästa poängen 

av alla genom sin första omgång, tappar fart denna gång. Styrkefabriken är fyra och i en final med 

toppade lag skulle det säkert kunna bli en ganska spännande match mellan dessa fyra. Sundsvall 

segrade senast, 2019. 

Elitserien Herrar Utrustad Bänkpress Det är ingen som når upp till Vedums första omgångs poäng 

denna gång och Vedum gör med 2 poängs marginal även denna gång bästa resultat och leder med 

36 poäng för Sundbybergs herrar. 4an Falköping gör en fin omgång med omgångens 3e bästa poäng. 

Styrkefabriken ligger kvar på 3e plats medan Nora och Kalmar är på 5e respektive 6e plats.  

Kan Falköping göra ett starkt avslut och hålla sig kvar på 4e plats så når de en finalplats, eller ska 

Nora nå dit? Styrkefabriken tog Lag-SM guldet 2019 

Veteraherrar Utrustad Bänkpress 

Sundbyberg gör åter den bästa omgången och drygar ut ledningen före Vedum som är de enda som 

har fullbemannade lag hittills. Malmö LK är 3a knappt före Westbo som kommer få en tät strid om 

3e platsen i omgång 3. 

Elitserien Damer Klassisk Styrkelyft Här har det rumstrerats om en del bland Stockholmsklubbarna 

som håller täten i serien. Täby gör bästa omgången och tar täten före Sundbyberg som är endast 3 

poäng före Upsala med Väsby strax efter. Mellan dessa fyra ser det onekligen jämnt ut och serien 

avgörs i sista omgången där någon av de fyra bör gå segrande ur striden. Södertäljes och  

Stockholms atletklubbar gör fina omgångar men hamnar tyvärr efter lite för mycket som det ser ut, 

men än kan saker hända vid bortfall eller missade lyft från övriga. Övriga klubbar utanför Östra 

Svealand ser ut att vara lite för långt efter för en final. Ett plus i kanten för Skurup som lyfter sig 

rejält poängmässigt från första omgången och går in med fullt lag denna gång! Upsala TK-tjejerna 

vann Lag SM 2019. 

Övriga Damer Klassisk Styrkelyft Linköping tappar rejält denna gång och halkar ner i tabellen medan 

Vedum och Järfälla toppar. Helsingborg (HAK) och Lund gör fina poäng, men tittar vi neråt i tabellen 

gör damerna i studentföreningen IKSU (Umeå) i Division 3 den bästa lagpoängen hittills i år i hela 

den klassiska damserien med sina 1279 poäng!! 



 

Andra att nämna är Trosa, Göteborgs SK och Borlänge bra tävlingar med högre poäng än någon i 

Division 1. Pandemin är en stor anledning till att divisionerna inte ser rättvisa ut då alltför bra lag 

ligger i för låga divisioner. Vi får se vad det nya seriesystemet landar i, kanske det löses på ett bra 

sätt...  

Elitserien Herrar Klassisk Styrkelyft (5-manna) Även här har ordningen rumlat runt och Stockholms  

AK ligger nu i topp och ser just nu klara ut för final. 2an Borlänge gör en suverän omgång med sina 

2309 poäng, vilket ingen annan är riktigt i närheten av, de vann Lag SM 2019, ska de sno vinna även i 

år? De tidigare ledarna Göteborg KK gör en sämre omgång och hamnar 3a så här långt med knapp 

marginal före Kalmar, Sundbyberg, Vedum och Örebro. Det ser ut att kunna hända en del här inför 

Lag SM finalen och sista omgången blir helt klart avgörande vilka som når en finalplats. Upsala 

tappar tyvärr fart denan gång och halkar efter före två andra som tappar för mycket, nämligen 

Jönköping och Karlstad. 

Övriga Herrar Klassisk Styrkelyft I Allsvenskan gör skåneklubbarna Malmö och Lund bra omgångar 

och leder sin serie. Pure Power och TK Trossö hämtar upp sig starkt och ser ut att kunna klättra i 

omgång 3 om de fortsätter, naturligtvis beroende på hur andra lag lyfter. Andra lag att nämna i  

övriga divisioner som gör konkurrensstarka över 1200 poäng är Västervik, Trosa, Täby, Hallsberg, 

Göteborgs SK och IKSU. Falkenberg slår till med årets bästa 3-mannaomgång over alla med grymma 

1375 poäng!   

Juniorherrar Klassisk Styrkelyft Sundsvalls AK gör en något sämre omgång denna gång men leder 

ändå serien klart före Upsala som gör en väldigt jämn omgång jämfört med omg. 1. Vedum, 

Södertälje, Täby och TK Trossö är förhållandevis jämna där sista omgången blir avgörande. 

Ungdomsherrar Klassisk Styrkelyft Upsala TK fortsätter stabilt och knapar sig förbi Stockholmarna. 

3an Täby ökar på lite och Sandviken tar ett rejält kliv medan Trossö minskar och Jönköping ser ut att 

ha tappat två man tråkigt nog. Pure power förbättrar sig medan Nässjö som gjorde en bra 

förstaomgång, märkligt nog nollar denna gång.    

Veteranherrar Klassisk Styrkelyft Täby gör en strålande omgång och når över 1200 poäng! Även 

Norberg och Eskilstunas gubbar lyfter starkt medan Vedum får samla kraft till omgång 3. Bollnäs gör 

en jättefin omgång även de men ser ut att ligga för långt efter till en topplacering.   

Elitserien Damer Klassisk Bänkpress Upsala fortsätter i stabil anda och ser ut att leda stabilt strax 

före Sundbyberg. Bakomvarande klubbar håller en ganska jämn standard och sista omgången avgör 

mellan Linköping, Örebro, Södertälje, Lund, Göteborg KK. Positivt att ingen nollar denna gång, då nu 

även Sundsvall får in ett fint resultat.  

Övriga Damer Klassisk Bänkpress IKSU i Division 1 gör omgången 3e bästa resultat med sina 295 

poäng. Stockholms AK i Allsvenskan hade legat 3a i Elitserien ifall de varit där. 

Elitserien Herrar Klassisk Bänkpress (5-manna) Borlänge gör en verklig toppnotering även i 

Bänkpresseliten genom sina 587 poäng. En jämn serie där de fyra Lag-SM lagen ser ut att kunna 

handla om framförallt 1an till 6an så bara att hänga i och göra en bra omgång 3 för att ta sig till 

finalen i Falkenberg 



 

Övriga Herrar Klassisk Bänkpress Även Allsvenskan är en 5-mannaserie och där slår Hallsbergs AK till 

med årets högsta lagpoäng på 593 poäng, får vi se något lag nå 600 poäng nästa gång? Kanske inte 

så konstigt då flera av landslagskillarna finns där. Hallsberg visar dock på en bredd genom att nå fina 

poäng även med sitt andralag i Division 3. Av 3-mannalagen är dock Stockholms AK starkast med 

339 poäng och leder Div 1, nästan lika höga poäng denna gång gjorde Lund i 2an. 

Juniorherrar Klassisk Bänkpress Omgångens bästa resultat uppnås av 7e placerade Pure Power på 

286 poäng. Med ca 1,5 poäng leder Södertälje före Sundsvall, snacka om knapp marginal till omgång 

3. Strax därefter TK Trossö, Väsby före Vedum och Täby som tagit grepp före övriga klubbar.       

Ungdomsherrar Klassisk Bänkpress En något tunn serie där vi hoppas få fler lyftare framöver. Täby 

AK tar verkligen ett grepp om serien med ett kanonresultat före Sandviken och TK Trossö. Övriga lag 

får inte riktigt ihop det tyvärr och får komma igen och visa på vilja till omgång 3.  

Veterandamer Klassisk Bänkpress Södertälje fortsätter vara bäst och drar ifrån ytterligare före 

Täby, Stockholm och Sundsvall som alla ökar sitt resultat. Sundsvall har dock bara en lyftare och 

därmed inte så lätt att hävda sig i tabellen. 

Veteranherrar Klassisk Bänkpress Både Vedum och Täby gör ett något sämre resultat än omgång 1 

men behåller ledningen med Täby i topp denna gång, det skiljer ynka 4 poäng dem emellan. 

Eskilstuna gör en bra omgång medan Örebro minskar något. Sundbyberg är inte lågnt efter Örebro 

och där kan det bli lite strid om fjärdeplatsen.  

Efter vila, kör hårt till omgång 3 och satsa på en rekordomgång! 

//Kansliet  


