
 

Øst Danske Langbane Mesterskaber 27-28.2 og 1.3 2015. 

I weekenden deltog Helsinge svømmeklub med 7 svømmere til dette års udgave af øst danske langbane 

mesterskaber i Ballerup. Det var et stævne som vi havde set frem til efter en lang periode med træning hen 

over december, januar og februar måned. Alle mødte op til stævnet med masser af svømmegejst og klar til 

at tage årets første langbane udfordring op, selv om stævnet bliver afviklet i en tung træningsperiode for 

svømmerne. 

Emily Gantriis var super flot svømmende ved dette mesterskab, med guld i 50 fri for juniorsvømmere og 

bronze for seniorsvømmerne og klubrekorder for junior og senior i tiden 26,9 sekund, som var aldeles 

fremragende, endvidere satte Emily fredag aften 2 andre klub rekorder i 50 fly og 50 bryst. Lørdag fortsatte 

Emily med klubrekord for junior og senior på 200 fri og i finalen om aftenen forbedrede hun igen denne og 

vandt ligeledes sølv for juniorsvømmerne. Søndagen fortsatte med endnu en klubrekord for junior og 

seniorsvømmere om morgen på 1,00,02 i 100 fri og om aftenen satte Emily igen en flot rekord med 59,6 

sekunder og for første gang under 1 minut på 100 fri på langbane. Det var et super stævne af Emily med 4 

medaljer og hun er uden tvivl klar til at give sig i kast med forberedelserne til Danish open i slutningen af 

marts, hvor Emily skal prøve at forbedre sine tider og kvalificerer sig til europæiske juniormesterskaber som 

finder sted til sommer.  

Lars Breum Hansen havde ligeledes, et godt stævne oven på en lang periode med sygdom, lykkedes det 

Lars at være helt tilbage og svømme meget tæt på sine personlige rekorder med bronze i 100 ryg for junior 

og sølv for junior og senior i 200 ryg fik Lars vist, at hans store indsats gennem vinteren havde båret frugt. 

Lars svømmede endvidere ganske hurtigt i 50 fri og 100 fri ved stævnet.  

Oliver Christiansen var med for første gang og den unge Helsinge svømmer satte årgangs og junior 

klubrekorder i 100 og 200 bryst, Oliver svømmede faktisk så hurtigt i 200 bryst, at han trods sin unge alder 

kun var 0,8 sekund fra klubrekorden for seniorsvømmere i klubben. Rigtigt positivt stævne af Oliver som 

lige som de øvrige var flittige deltager i finalerne om aftenen.  

Niels Breum Hansen havde det bedste DM-øst i rigtig mange år og svømmede væsentligt hurtigere i år til 

dette stævne end tidligere, specielt på crawl løbene var Niels ganske god. I 400 fri blev det til en flot 

personlig rekord, og han var ligeledes med i finalen på 100 og 200 fri, hvor han svømmede hurtigere end 

han gjorde om morgenen.  

Mads Sten Petersen havde et godt stævne, specielt hans fri løb var rigtig gode, han leverede nogle super 

hurtige 100 og 200 meter løb, og i 100 og 200 fly leverede Mads tider, der gjorde at han kunne deltage i 

finalerne om aftenen.  

Drengene svømmede ligeledes 4 x 200 fri, her sluttede drengene Niels, Lars, Mads og Oliver på en flot 

4.plads, mens de i 4 x 100 fri og 4 x 100 hm forbedrede deres tilmeldingstider og sluttede i top 8. Disse 



holdkap løb var ganske fornuftige, da det var seniorløb og vores holdkapper bestod af en senior, 2 

juniorsvømmere og en årgangssvømmer.  

Cecilie Jørgensen, var ligeledes godt svømmende taget i betragtning af at det var langbane i sin 50 ryg var 

Cecilie 2/10 fra klubrekorden og på 200 ryg satte Cecilie en ganske god årsbedste. 100 fri var ligeledes god 

og viste, at Cecilie er ganske godt på vej medhensyn til også at svømme stærkt på langbane.  

Alice Gantriis var med for første gang til dette stævne og hun gjorde en ganske fornuftig figur, med 

personligrekorder i 50 fri og 200 fri, og en fornuftig tid på 100 meteren.  

 

 

Medaljetagerne Emily og Lars 

 



 

 

Mads S. Petersen Finaledeltager i 100 og 200 fly 



 

Alice Gantriis flotte individuelle præstationer til stævnet 



 

Oliver A-finale i 200 bryst og finale i 200 fly, samt klubrekorder 



 

Cecilie Jørgensen meget tæt på klubrekorden i 50 ryg 

 

 



 

Niels B. Hansen var igen hurtigste Helsingemand i vandet på 100-200 og 400 fri  


