
 

Øst danske junior- og Senior langbane mesterskaber. 

Flot sæson åbning af Senior og juniorsvømmerne fra Helsinge 

Svømmeklub 2 junior medaljer til Frederik Junker Neldeberg. 

Helsinge Svømmeklub deltog i weekenden i Danske øst langbane mesterskaber 

i Ballerup, hvor formen skulle prøves af ovenpå nogle hårde træningsuger i 

januar og februar måned. Emma Jensen som er første års junior var i vandet 

tre gange i weekenden, og det blev en flot debut for den unge svømmer. 

Bedste løb af Emma var på 50 fri, hvor hun svømmede 29,9 på 50 fri og første 

gang under de 30 sekunder på denne distance. Andreas Gram Peters havde en 

super weekend, hvor han svømmede gode løb i alle sine starter og specielt på 

50,100 og 200 rygcrawl viste han, at han er ganske godt på vej, med nogle 

solide langbane rekorder til følge. Andreas tid på 200 ryg var nok til at han 

kvalificerede sig til finalen og I finalen løftede han endnu en gang sit niveau og 

sluttede på en samlet 13. plads. Nicklas Andersen var ligeledes flyvende og 

den unge Helsinge svømmer viste, at han fortsætter sin udvikling fra efteråret 

og med personlige rekorder i 50,100,200 ryg og på 50,100,200 fri og på 50 fly 

viste han, at han er på vej frem. Lige som Andreas var hans 200 ryg hurtig 

nok til en plads blandt de 16 hurtigste herrer svømmere og i finalen svømmede 

Nicklas hurtigere end om morgen og sluttede som nummer 14 samlet af alle. 

Mads Steen Petersen var ovenpå en hård træningsperiode forståeligt lidt tung i 

kroppen, men Mads fik lidt fart i løbene og deltog i finalen på 100 fri, hvor han 

svømmede en god 100 meter under de 56 sekunder og sluttede som nummer 

14 blandt de 84 svømmere, der stillede op ved mesterskaberne. Oliver 

Christiansen havde et godt stævne med mange løb. Oliver havde fredag aften 

3 starter, indledende løb lørdag og lørdag aften 3 finaler i 50 bryst, 200 fly og 

100 bryst, hvor han virkelig fik tanket noget finale erfaring. I søndagen finale 

på 200 bryst klarede Oliver sig videre til A-finalen som nummer 6 og sluttede 

på en 4 plads for juniordrenge 6/100 op til bronzemedaljen. Frederik Junker 

Neldeberg indledte fredag aften med 3 personlige rekorder på 50 bryst, 50 fly 

og 50 fri. Lørdag morgen sikrede han sig et godt udgangspunkt med 

kvalifikation til finalen i 100 bryst. Lørdag aften svømmede Frederik finale i 50 

bryst og sluttede som 5. bedste junior dreng, og på 100 bryst tog Frederik et 

tidsspring igen og satte ny rekord i 100 bryst i tiden 1,10,04, hvilket også var 



hurtigt nok til en bronze medalje hos juniordrengene. I søndagens indledende 

afsnit klarede Frederik sig videre som samlet nummer 5 og i finalen klarede 

Frederik sig så godt, så han sluttede som nummer 4 af alle og som nummer 3 

af juniordrengene, 6/100 foran klubkammeraten Oliver fra Helsinge 

Svømmeklub. 

 

Frederik Junker Neldeberg med sin første mesterskabsmedalje i 100 bryst 

svømning / Ballerup marts 2017 

 

 

Emily med Landsholdet i Holland. 

Emily Gantriis, har i denne weekend slået sine folder i Holland, hvor hun 
sammen med resten af Landsholdet har svømmet Antwerp Diamond Speedo 



Race. Emily svømmede sig til en 4. plads på 50 fri i 26,2 og en 3. plads på 200 
fri. Søndag svømmede Emily 57,0 på 100 fri, hvilket er lige så hurtigt som hun 

svømmede ved Europamesterskaberne i sommers. Søndagen finale sluttede 
Emily som nummer 6 i tiden 57,2 hvilket er et godkendt finaleløb af Emily i et 

meget hårdt felt.  

 

Trænervurdering. 

Samlet set en super start på forårssæsonen. Helsinge svømmeklub har haft 

svømmere trænende forskellige steder hen over vinteren, den største gruppe i 

Helsinge, Elitegruppen har forberedt sig i Florida i 14 dage, mens Emily har 

brugt 14 dage i Sydafrika med landsholdet. 

Næste store mål er Danish Open i april, hvor vi gerne skulle have alle klar til at 

svømme endnu hurtigere…. 

 

 

 


