
 

 

Danske Kortbane mesterskaber. 

Flot Bronzemedalje til Emily Gantriis. 

Efter weekendens Danske Kortbane mesterskaber blev status følgende. At Helsinge 

svømmeklub præsterede på absolut højeste niveau. Emily Gantriis satte junior og 

senior klubrekorder i 50 fri på 0,26,28 i 100 fri 0,57,86, i 200 fri på 2,04,3 og i 400 fri 

på 4,25,5. Ligeledes blev det til en personlig rekord i 50 butterfly og ligeledes en ny 

juniorklubrekord i tiden 0,29,73. Bedste placering til Emily var en 3.plads i 50 fri, 

hvilket er hendes første medalje til et dansk kortbane mesterskab, endvidere blev det 

til 4 plads i 100 og 200 fri og en 5.plads i 400 fri. I weekenden svømmede Emily 

ligeledes under den vejledende kravtid i 50 og 100 fri til nordiske juniormesterskaber, 

kravtiden lød på 1,24,16 og Emily svømmede 1,24,14. Det er uvist om Emily bliver 

udtaget, da der kun bliver udtaget en pige svømmer i disse discipliner og her er Emily 

ikke den bedste på 50 og 100 fri. Emily kan håbe, på en subjektiv udtagelse til 

holdkapperne.  

Mads S. Petersen og Oliver Christiansen var mr.100 procent begge drenge svømmede 

nogle solide rekorder og klubrekorder i hus. Oliver satte ny klubrekord i 200 bryst 

2,28,0 og nu er han meget tæt på seniorrekorden i klubben. Det blev ligeledes til nye 

personlige rekorder i 200 fly og 200 medley. Mads åbnede stævnet med at sætte en 

ny personligrekord i 400 fri med 6 sekunder, og fortsatte gennem stævnet med en ny 

flot rekord på 1,56,6 i 200 fri og en lille personligrekord i 200 fly. Søndagen sluttede 

for Mads med endnu en ny rekord i 100 butterfly.  Cecilie Jørgensen var godt 

svømmende i 50 og 100 ryg, hvor hun endnu en gang satte personlig rekord i 50 og 

100 ryg og har nu 3 stævner i træk hen over efteråret flyttet sit niveau med over 2 

sekunder på 100 ryg og 0,8 sekunder på 50 ryg og nærmer sig for alvor 

seniorklubrekorden.  

Lars B. Hansen var plaget af sygdom, dog lykkedes det ham at svømme sig i finalen i 

100 ryg 1/10 over hans personlige rekord, det blev ligeledes til personlig rekord i 100 

fri og en god årsbedste på 50 ryg. Søndag formiddag svømmede Lars sig i endnu en 

finale, hvor han var tæt på sin personligrekord og med 2,05,8 sluttede Lars på en 5. 

plads blandt juniorsvømmerne kun 0,5 sekund fra medaljerne. Niels B. Hansen var 



ligeledes plaget af 8 dages sygdom op til stævnet og formåede at kæmpe sig igennem 

stævnet og svømmede ligeledes op til personlig rekorder i 400 fri, 200 fri og 100 fri.  

Alt i alt en super weekend for svømmerne, som stadig har et stævne tilbage, og det er 

klubmesterskaberne som svømmes i Gribskovbadet fredag den 28. november kl.18.00 

og lørdag den 29. november kl.15.30.  

 

 

 

Emily med Bronze medaljen i Bellahøj DM-K 2014 

 

 


