
Emily  2 x Guld, Sølv og Bronze til nordiske senior mesterskaber i svømning 

Emily Gantriis deltog i weekenden i nordiske junior og senior mesterskaber i Kolding. Der var svømmere fra 

alle de nordiske lande samt de baltiske lande. Det var første seniormesterskab, hvor Emily repræsenterede 

Danmark. Emily var influenza ramt og med ondt i halsen og feber i kroppen var udgangspunktet ikke så 

positivt. Efter indledende afsnit fredag morgen, hvor Emily sluttede uden for finalerne i 200 fri, var det for 

Emily vigtigt at komme ordentlig i gang på holdkappen i 4 x 100 fri i aftenens finaler. Emily fandt nogle 

ekstra ressourcer og svømmede 55,4 på de 100 fri i holdkappen, hvilket gav en flot 2. plads til det danske 

seniorhold. Lørdag gik det lidt bedre, Emily svømmede sig sikkert videre til finalen som nr. 6 i 100 fri og i 

lørdag aftens finale placerede Emily sig som nr. 6 af alle seniorkvinderne i et godkendt løb på 100 meteren. 

Senere lørdag aften sikrede kvinderne sig guldet i 4 x 200 fri, hvor Emily svømmede lidt hurtigere end om 

fredagen på 200 meteren. Søndag morgen var det Emilys favorit dag og løb. På 50 fri svømmede Emily sig 

sikkert videre som bedste dansker til finalen i på 50 meteren. I aftens finale løb sluttede Emily igen som 

bedste dansker på en delt 5. plads kun 1/10 del fra hendes egen personlige rekord på distancen. Søndagens 

sidste løb var 4 x 100 holdmedley og her sluttede Emily af på 100 fri med 55,08 hvilket er den hurtigste tid 

hun nogensinde har haft i en holdkap. Søndag aften bød på endnu en finale i 8  x 50 fri, hvor 4 senior herrer 

og 4 senior kvinder dystede mod de andre lande igen her var Emily stærkt svømmende og holdkappen 

sluttede som nr. 1 af alle holdende og Emily svømmede rassende hurtigt med 25,2 sekunder på de 50 

meter. 

Alt i alt var det en weekend, hvor holdkapperne stod stærkest og som weekenden gik, så genvandt Emily 

nogle af hendes kræfter og sluttede formidabelt af i søndagens finaler.   

 

 

 


