
 
 

Højt niveau til klubmesterskaberne i svømning 

Fredag den 28. november og lørdag den 29. november lagde Gribskovbadet ramme 

om Helsinge Svømmeklubs sprint og mellemdistance klubmesterskaber. Der blev 

konkurreret heftigt i fire forskellige aldersgrupper præcis på samme måde som når 

der afvikles Danske Mesterskaber.  

I sprint kategorien som er fire 50 meter en i hver svømmeart, herefter bliver tiderne 

lagt sammen, den svømmer der har den hurtigste tid vinder osv. For pigerne blev det 

afgjort at Emma Jensen vandt guldet i gruppe 2, Katrine Schlawitz Frederiksen vandt 

sølv og Caroline Bach Offendal tog Bronzen. For junior piger var der guld til Emily 

Gantriis, Sølv til Iben Jeppesen og Bronze Alice Gantriis. I seniorgruppen var det 

Cecilie Jørgensen som vandt guldet. 

For drenge blev klubmesterskaberne i sprint afgjort med at guldet gik til Andreas 

Gram Peters, nummer to i gruppe et blev Thor Bols Jeppesen. I gruppe to var det 

Oliver Christiansen der sluttede som nr. 1, Frederik Junker Neldeberg vandt sølv og 

Alexander Mogensen tog bronzemedaljen. I juniorkategorien var der guld til Lars B. 

Hansen, sølv til Mads S. Petersen og bronze til Peter Forsberg.  

Klubmesterskaber i mellemdistance som er 100-200 meter blev der ligeledes dystet 

på livet løs og i yngste gruppe var det Laura Balbi der vandt guld, Pernille M. Leisted 

der vandt sølv og Laura Jørgensen tog sig af bronzemedaljen. I gruppe 2 var der Guld 

til Emma Jensen, Sølv til Katrine Schlawitz Frederiksen, Bronze til Caroline B. Offendal 

og Katrine Voss Thomsen. I junior kategorien var der guld til Emily Gantriis, sølv til 

Iben Jeppesen og bronze til Alice Gantriis. I ældste årgang, som ligeledes er en åben 

årgang vandt Emily Gantriis med 1950 point guldet og blev hermed også samlet 

klubmester for piger/damer for hele klubben. Skarpt forfulgt af Cecilie Jørgensen, der 

med 1642 point som tog sølvet og Iben Bols Jeppesen tog sig af bronzemedaljen med 

1324 point. Til klubmesterskaberne satte Emily klubrekorder i 50 fly, 50 bryst og 100 

medley.  

Hos drengene var der lige som hos pigerne kamp om medaljerne, i yngste gruppe var 

der guld til Andreas Gram Peters, sølv til Thor Bols Jeppesen og bronze til Emil Gram 

Peters. I årgangs gruppe 2 var der guld til Oliver Christiansen, sølv til Frederik J. 

Neldeberg og bronze til Alexander Mogensen. I juniorgruppen var det Lars Breum 

Hansen der vandt guldet, sølvet gik til Mads Steen Petersen, og bronzen tog Joachim 

Frimann sig af. I seniorgruppen, den åbneklasse, blev resultatet det, at vinder og 

samlet klubmester for drenge / herrer i 2014 blev Lars Breum Hansen med 1734 point 

og, nummer to blev Oliver Christiansen med 1561 point og lige efter med mindst 

mulig margen bronze til Mads Steen Petersen 1560 point.  



 
 

I løbet af aftenen blev der uddelt to pokaler mere, den ene var Helsinge Svømmeklubs 

energipokal som i år gik til den unge svømmer Thor Bols Jeppesen. Thor fik pokalen 

fordi han i sin træning udviser et højt energiniveau, altid er frisk og positiv, og han 

møder sine kammerater og trænere med et af Helsinge svømmeklubs største smil.   

 

 

Den anden pokal er årets svømmerpokal, som måske er den pokal som alle 

svømmerne ønsker at vinde mest. Den blev i år vundet af Cecilie Jørgensen, som igen 

i år har været med til at flytte Helsinges svømmeklubsniveau både til træning og til 

stævner, Cecilie er aldrig kedelig at være sammen med og hun er den type svømmer, 

som ikke er den mest talende, men når Cecilie siger noget lytter alle. Cecilie er i år 

startet på gymnasium i Helsinge og træner op til 20-22 timer om ugen og formår selv 

med øget lektiemængde at øge sit sportslige niveau betydeligt, sætte klubrekorder og 

være i skolefaglig udvikling. 



 
 

 

Cecilie årets svømmer. 

 



 
 

 

Klubmesterskaberne for herrer 

Fra venstre Bent Hansen Formand, Oliver Christiansen, Lars B. Hansen, Mads S. 

Petersen. 



 
 

 

Klubmesterskaberne for Damer 

Fra venstre Cecilie Jørgensen, Emily Gantriis, Iben Bols Jeppesen 

 

 

 

 

 

   



 
 

 

 


