
 

Hallo – Helsinge…… 

Vest danske mesterskaber. 

10 super formstærke svømmere deltager i Vest danske mesterskaber på Fyn i weekenden 23.-25.oktober. 

Fredagens indledende og finaler forløb ganske flot Helsinge svømmerne.  I 50 fri for piger svømmer Alice 

Gantriis en flot tid i hus, og Emily sætter stævnets første junior og seniorrekord med 25,98 og slutter med 

at ligge nummer et for både junior og seniorsvømmerne, finale svømmes lørdag aften. På 50 fri for drenge 

svømmer Matthias S. Granhøj en flot rekord på 25,67 og Mads Steen Petersen er ligeledes i hopla, og 

sætter rekord i 25,5. Lasse Lykke Nielsen slutter 50 fri for herrer med at lave den hurtigste tid 23,13 ny 

klubrekord og hurtigste mand af alle ved stævnet, der er finale lørdag. I 400 fri sætter Mads en flot tid med 

4,11,0 på 400 fri og splitter den 2,05,5 – 2,05,5 pr. 200 meter, Matthias Spring Granhøj sætter ligeledes her 

personlig rekord. Emily Gantriis sætter ny junior og seniorklubrekord og vinder ligeledes junior Bronze ved 

vest danske årgangsmesterskaber.  I 50 fly svømmer Oliver en god tid, men er lige 3/10 over sin personlige 

rekord. I 50 bryst svømning sætter Frederik Junker Neldeberg, Lars B. Hansen og Oliver Christiansen ny 

flotte personlige rekorder. På 50 ryg svømmer Cecilie, Sofie og Lars ligeledes gode tider.  

Lørdag morgen starter med 200 fri, hvor Alice Gantriis sætter ny rekord på distancen, Cecilie Jørgensen 

svømmer en god morgentid dog 1,5 fra pr. Emily Gantriis forbedre sin personlige og junior- og 

seniorklubrekorden med 2,03,2 og er klar til finalen lørdag eftermiddag. Mads Steen Petersen svømmer 

1,57,0 i 200 fri og slutter som 13 en plads uden for finaler rigtig god tid af Mads. Matthias S. Granhøj sætter 

ny personlig rekord med 2 sekunder i 200 fri. I 100 bryst sætter Lars B. Hansen en god tid med 1,06,9 og er 

finaleklar. Oliver og Frederik sætter begge to nye rekorder på 100 bryst Oliver er finaleklar som nr. 12 og 

Frederik sætter ny årgangsrekord i Helsinge Svømmeklub. I 100 ryg svømmer Cecilie en ganske fornuftig 

100 meter tid og er klar til finalen lørdag eftermiddag, Sofie Krattet svømmer godt, men har lidt problemer 

ved vendingerne og taber for meget og slutte 2 sekunder over pr. i 100 ryg. I 100 im sætter Oliver ny 

rekord, og Lasse Lykke Nielsen svømmer en solid 100 im og slutter som nr. 5, men deltager ikke i finalen. 

Emily slutter lørdag formiddag af med at sætte ny klubrekord for junior og senior og ligger nummer 3 af alle 

inden aftens finaler på denne distance. 

Status efter Lørdag aften 

Emily: junior Guld 200 fri, Sølv for senior, 50 fri Senior og junior Guld, 100 im junior Guld, Senior Sølv 400 fri 

junior Sølv fredag aften i alt 7 medaljer 

Lasse: 50 fri Senior Guld – efter lørdag aften. 

Lars: 5 i 100 ryg og 7 i 100 bryst 

Oliver : 11 i 100 bryst 



Cecilie: 12 i 100 ryg 

Klubrekorder 

Emily Junior og Senior i 50-100-200-400 fri og 100 im 

Lars: 100 bryst Senior 

Lasse 50 fri Senior 

Frederik : Årgang 100 bryst.  

Efter Søndag morgen 

200 ryg Cecilie, var ikke klar fra morgenstunden ikke nogen god tid, Sofie fin 200 ryg op til pr, gode 

vendinger. Lars finale klar på 200 ryg. 100 fri Matthias pr, Oliver op til Pr, Mads pr under 53,99 første gang 

under 54. Lasse stille og rolig videre til finalen som 2. Emily ny klubrekord første gang under 57,4 med 56,72 

hurtigste pige videre af både junior og senior øst som vest, Cecilie god 100 meter 20 min efter 200 ryg, og 

Alice ligeledes god 100 meter kom lidt for langsom ud. 200 bryst Lars pr.2.29.2 videre som 9, Frederik 

videre som 12 i finalen 2,31,2. 200 im Oliver videre til finalen i 2,14,5 ny pr og ligger 10. 

Så må vi se, hvad søndagen bringer…… 
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Lasse 50 fri 

Efter 4. stævne afsnit /  igen Fantastisk. 

 

Vi ses 

Jens 

 

 


