
 

Danske Kortbane Mesterskaber i Esbjerg. 

Helsinge Svømmeklub, deltog i Danske Kortbane Mesterskaber for ungdoms- og seniorsvømmere fra den 

17.-20. November i Esbjerg. Holdet bestod af Emily Gantriis, Niels Breum Hansen, Lasse Lykke Nielsen, 

Mads Steen Petersen og Lars Breum Hansen.  Emily deltog i 50 fri, 100 fri og 200 fri. Det blev til Guld på 50 

fri og bronze på 200 fri i ungdomsårgangene til DM. Endvidere var hendes 50 meter fri så god, at hun 

sikrede sig sølvmedaljen for senior kvinder. Lars Breum Hansen havde et godt DM, Lars svømmede 200 

bryst, hvor han forbedrede sig markant og lavede en personligrekord på distancen med over 4,5 sekund og 

hans samlede tid på 2,19,8 er ny klubrekord for seniorsvømmere i Helsinge med 4,2 sekund. Lars 200 bryst 

var ligeledes nok til at Lars sluttede som nr. 4 i ungdomskonkurrencen ved DM. På 100 bryst svømmede 

Lars ligeledes hurtigt og forbedrede sin egen og klubrekorden med 1,2 sekund så den nu lyder på 1,04,2 

efter indledende heat. I finalen svømmede Lars sig ind i top 5 i tiden 1,03,6. Lasse Lykke Nielsen havde et 

godt DM specielt på de lidt korte løb 50 fri og 50 fly viste Lasse at han er med på højeste niveau i dansk 

svømning. I 50 butterfly satte Lasse en ny klubrekord på 25,0 og gik videre til finalen, som han dog ikke 

svømmede. Senere på ugen var Lasse med i 50 fri, trods en lidt usikker start svømmede Lasse sig videre til 

finalen og sluttede samlet som nr. 8 på denne distance til DM Senior. Mads Steen Petersen havde en fest til 

DM, han slettede sine personlig rekorder på stribe med nye rekorder i 50 på 24,4,100 51,9 ,200 1,53,41 og  

på 400 fri på 4,05,8 sikrede Mads sig 100 procents forbedringer ved dette mesterskab. Mads´ tid på 400 fri 

var hurtig nok til at han svømmede sig i sin første finale ved et dansk mesterskab, og der gik han en smule 

langsommere end om morgenen men han slutttede i top 15 samlet ved senior DM. 

På 4 x 100 fri stillede Helsinge Svømmeklub op med Mads, Niels, Lars og Lasse. Den tidligere klub rekord lød 

på 3,31 men herrerne ville det anderledes og med Mads på 51,9. Niels 53,2 Lars, 53,3 og Lasse på 50,0 så 

sluttede Helsinge Herrerne på en 10. plads med en ny klubrekord tid på 3,28,5  

Medaljer Emily Senior Sølv på 50 fri 

  Ungdoms Guld i 50 fri  

  Ungdoms Bronze på 200 fri klubrekord på denne distance 

Lars  Finale og klubrekord i 200 bryst nr. 4 ved DM i dette løb 

  Finale og klubrekord i 100 bryst 

  Klubrekord i 4 x 100 fri 

Lasse  Finale og klubrekord i 50  fly  

  Finale i 50 fri  

  Klubrekord i 4 x 100 fri 



Mads  Personlige rekorder i alle løb og finale løb i 400 fri 

  Klubrekord i 4 x 100 fri 

Niels  Næstbedste tid i 100 fri og klubrekord i 4 x 100 fri 

 

 

 

Lasse før start til DMK 

 

 



 

Emily efter 50 fri finalen. 

 

Mads og Lars efter deres flotte løb og nye klubrekorder. 


