
24.-26.10 Øst Danske mesterskaber 2014 i Kastrup. 

Den unge juniorsvømmer Emily Gantriis sikrede sig i rekordløb guld i 50 fri i 0.26,82 og 100 fri i 0,58,05 

samt sølv på 200 fri i tiden 2,06,71. Alle tider er nye juniorklubrekorder og 50 fri og 200 fri er ligeledes 

seniorklubrekord i Helsinge Svømmeklub.  I 400 fri sluttede Emily lige uden for medaljerne med en ny junior 

og senior klubrekord i 4.28.36. Efter weekenden er Emily blandt favoritterne til at være med i kampen om 

det danske juniormesterskaber på 50 og 100 fri som er i perioden fra den 20-23. november 2014.  Cecilie 

Jørgensen svømmede ligeledes super hurtige tider hun satte personlige rekorder på 50 og 100 ryg og er 

ligeledes klar til det kommende DM på kortbane for senior damer. På drenge / Herrer siden var Helsinge 

svømmeklub ligeledes god repræsenteret, Frederik Junker Neldeberg var flyvende og trods sin unge alder 

født i årgang 2000 var han godt med, Frederik svømmede personlige rekorder i 50,100 og 200 bryst og var 

selv om han stadig er årgangssvømmer kun 30/100 fra at kvalificerer sig til Danske juniormesterskaber. 

Oliver Christiansen gav den ligeledes gas til stævnet. Oliver satte en årgangs klubrekord i 200 bryst med 

2.33, endvidere svømmede Oliver personlige rekorder i 200 fly og sluttede som nummer 6 blandt 

juniordrengene, Oliver der stadig er årgangssvømmer, satte i 400 medley en 10 sekunders personlig rekord 

og sluttede som nummer 5. Oliver satte ligeledes personlige rekorder i 50 fly og 200 im. For de ældre 

drenge og herrer svømmere var stævnet en blandet omgang, det var tydeligt, at de store Helsinge drenge 

stadig var lidt præget af den tunge træning fra ug 41 og 42, hvor de på træningslejren i Tyrkiet svømmede 

130 kilometer, og trænede 1-1,5 times landtræning pr. dag. Lars Breum Hansen bedste løb til stævnet var i 

200 im og i de to holdkapper, hvor Lars svømmede 25,1 i crawl og 28.3 i ryg. Mads Sten Petersen 

svømmede ligeledes et godt stævne uden dog at være 100 procent klar. Mads satte to gode tider i 

holdkapperne i 50 fri blev det til 25,4 og 27,0 i 50 fly, hvilket var nye rekorder for Mads. Niels Breum 

Hansen havde et rigtigt godt stævne og satte bl.a. personlig rekord i 400 fri, hvor han med 4.11,52 klarede 

kravet til Danske seniormesterskaber. Ud over en god 400 meter svømmede Niels sig i seniorfinalen i 100 fri 

og på 200 medley, som blev fravalgt pga. holdkapperne og 100 fri finalen samme aften. 

 

Emily Gantriis, 2 guld og en Sølv Øst danske kortbanemesterskaber 2014 i Kastrup. 

 

 



Ud over vores 7 Helsinge svømmere deltog der 4 finske svømmere til mesterskaberne. Disse 4 meget 

stærke svømmere fra Läthi i Finland, var i uge 43 på træningsophold i Helsinge Svømmeklub, hvor de var 

privat indkvarteret og deltog i træningen sammen med Helsinge Svømmeklubs Elite hold. Helsinge 

Svømmeklub havde tidligere i år Emily og Lars i Finland i uge 7 på et tilsvarende træningsophold.  

 

Øv.tv. Ella og Essi / ned.tv. Kasper og Olli. 

De 4 finske svømmere holdt højt niveau til stævnet og Kasper, Olli og Essi kunne, hvis det havde været 

tilladt være blandt medaljekandidaterne i bl.a. 1500 fri piger, 400 im herrer og i 50,100 bryst og 50 fri og 50 

fly Herrer. Det var en sjov og givende oplevelse også sprogligt at opleve vores nordiske venner i Helsinge 

Svømmeklubs rammer.  

Samlet set fik vi testet vores form inden de sidste 3,5 uge op mod mesterskaberne, så nu går de sidste 

forberedelser ind og vi håber på super hurtig svømning til DM i Bellahøj fra torsdag til søndag i uge 47. Dog 

skal 25 konkurrence svømmere til stævne i Hillerød 31.10-1.2.11 og her håber Helsinge Svømmeklub på 

mange personlige rekorder og muligvis nogle kravtider til de kommende mesterskaber. 

 

Emily Gantriis på træningslejren i Tyrkiet uge 41-42 2014. 


