
 

Klubmesterskaber 2016 

I denne weekend svømmede Helsinge Svømmeklub klubmesterskaber og med over 40 

konkurrencesvømmere i vandet blev der svømmet stærkt i svømmehallen. 

Ved denne lejlighed blev der kåret mestre i 5 årgange og der blev ligeledes uddelt to pokaler til to 

svømmere som i årets løb har udmærket sig på forskellige områder. Ved en stor svømmer- og forældrefest i 

kulturhuset med over 100 deltagere blev svømmerne fejret af klubben, forældre og de øvrige 

svømmekammerater.  

Stævnet er delt op i to, hvor der kåres 1 sprint mester i de fire halvtredsmetre fly, ryg, bryst og crawl 

hurtigste svømmer i de fire løb er sammenlagt vinder. 

Endvidere kåres der en klubmester i 100 og 200 meter løb, hvor den svømmer, der laver flest point i 3 løb i 

forhold til verdensrekorden vinder.  

Ved stævnet svømmede de fleste svømmere 8 starter fordelt over 2 dage, så der var pres på svømmerne, 

alligevel blev der sat masser af personlige rekorder og Emily Gantriis satte klubrekord på 50 fly og Lars 

Breum Hansen satte klubrekord igen på 50 bryst, den tidligere rekord blev sat ved Danske senior 

mesterskaber ugen inden.  

Årets Energipokal blev uddelt til Emil Gram Peters som igennem året har udvist stor svømmeglæde og 

udmærket sig ved at komme til alle trænings pas fuld af svømmelyst og godt humør.  

Årets Svømmer blev i år Emily Gantriis, der var mange årsager til dette, men med et hav af danske 

juniorrekorder i holdkap svømning og hendes guldmedalje til Europæiske juniormesterskaber samt hendes 

4. plads ved dette stævne var de primære årsager til at Emily vandt pokalen.  

Klubmesterskaber senior piger var det Emily Gantriis, Emma Jensen og Maja Marie Elmgreen, der tog sig af 

de 3 første placeringer i ældste årgang, for gruppe to var det Emma Jensen, Katrine Schlawitz Frederiksen 

og Caroline B. Offendal der tog 1.-3. pladsen. I årgangs gruppe et var det Maja Marie Elmgreen, Laura Balbi 

og Gry Terkelsen som tog guld, sølv og Bronze og det blev ligeledes til guld til Emily Hansen i den næst 

yngste årgang og Guld til Frida Gram Peters i den yngste årgang. 

Samlet klubmester blev Emily Gantriis med den højeste pointscore af alle pigerne. 

For drengene blev der kæmpet hårdt, Lars Breum Hansen blev samlet klubmester af alle drenge og mænd. 

Fordelingen i den ældste årgang var, at Lars Breum Hansen sluttede som nr.1, Mads Steen Petersen nr.2 og 

Oliver Christiansen tog 3. pladsen. For Junior drenge var det Oliver Christiansen der vandt, nr. 2 var Frederik 

Junker Neldeberg og Alexander Mogensen sluttede som nr. 3. I årgangsgrupperne var det Thor Bols 

Jeppsen, Lukas Frederiksen og Victor Møller Klitgaard der tog guldet, sølvet gik til Emil Gram Peters, og 

Tobias Frederiksen og bronzen gik til Asger Bols Jeppesen og Nikolaj Assentoft Brandt. 



I sprint var der guld til Frida Gram Peters, Emily Hansen, Maja Marie Elmgreen, Emma Jensen og Emily 

Gantriis i de fem grupper. Sølvet gik til Laura Balbi, Katrine Schlawitz Frederiksen og Serina Floris og der var 

bronzemedaljer til Amalie Lund og Katrine Voss Thorsen. I drengenes sprint mesterskab var det Lasse Lykke 

Nielsen, Oliver Christiansen, Thor Bols Jeppesen, Lukas Frederiksen og Victor Møller Klitgaard, der tog sig af 

guld medaljerne, sølvmedaljerne gik til Lars Breum Hansen, Frederik Junker Neldeberg, Emil Gram Peters og 

Tobias Frederiksen. Bronzemedaljerne tog Niels Breum Hansen, Andreas Gram Peters og Asger Bols 

Jeppesen sig af i de forskellige årgange. 

Nu mangler konkurrence svømmerne årets sidste stævne, som er Danske Holdmesterskaber, hvor 24 

svømmere skal svømme i 3. division og stævnet foregår i Nyborg den 16-18. december. 

 

En masse glade medaljetager ved Helsinge Svømmeklubs Klubmesterskab. 

 



 

En masse glade piger ………… 

 


