
 
 

Forældremøde og klubaften i Helsinge 

Svømmeklub 

Kære Alle. 

Tirsdag den 10. oktober afholdes der forældremøde i K-afdelingen 1730-1830, husk at 

tilmelde dig på jf@godhavn.dk og skriv hvor mange I kommer, da der vil være mad 

og drikke til de fremmødte forældre, SU senest den 5. oktober til JF vedr. maden. 

Sted: Cafe Mille, Idrætsvej 21 3200 Helsinge, Ved Helsinge Hallerne. 

Indholdet på mødet vil være: 

- Årsplan 

- Fremmøde, forventninger, afbud osv. 

- K-udvalg 

- Bestyrelse 

- Sponsorsvømning 

- Evt.  

På mødet vil Lasse, Martin og Jens være der, K-udvalget og nogle fra bestyrelsen. 

Klubaften med Lotte Friis kl.18.45. 

Sted: Cafe Mille, Idrætsvej 21 3200 Helsinge, Ved Helsinge Hallerne. 

Her er søskende, forældre og svømmerne fra K-afdelingen velkomne til at deltage. 

Husk, at tage jeres klubtrøje på, da der vil være mulighed for at tage billeder og få 

autograffer af Lotte efter mødet vi er ca. færdige kl.20.15. 

Hilsen Helsinge Svømmeklub 

Jens. 
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Lotte Friis 

Topsvømmer. Hun var bedst på de lange crawldistancer og indehaver af de danske 

rekorder i 400 fri, 800 fri og 1500 fri, på både kort- og langbane. 28. november 2009 

satte hun verdensrekord i 1500 m fri på kortbane – den første danske verdensrekord i 

mange årtier.[1] 

Hun indstillede sin karriere i april 2017 efter en 14 år lang karriere.[2][3] 

Ved DM på kortbane 2007 satte Lotte Friis nordiske rekorder i 400, 800 og 
1500 m fri. Tiderne, 4:03,67, 8:18,01 og 15:53,22, rakte til henholdsvis en 4. 

plads, en 3. plads og en 2. plads på verdensranglisterne for 2007. 

Lotte Friis deltog i OL 2008 i Beijing og opnåede her sit hidtil bedste resultat 

med en bronzemedalje i 800 m fri, og undervejs slog hun sin egen danske 
rekord. 

Det hidtidige højdepunkt i hendes karriere kom ved VM i svømning 2009 i Rom 

(langbane), da hun først vandt sølv på 1500 m fri og efterfølgende vandt guld 
på 800 m distancen. Hun blev dermed den første dansker i historien, der blev 

verdensmester på langbane. 
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Lotte Friis svømmede tidligere for klubben Sigma Allerød, men skiftede i 2011 
til Herlev Svømning, hvor hun svømmede på en kontrakt, der gjorde hende til 

den første professionelle svømmer i Danmark.[4] Til daglig trænede hun på 
Dansk Svømmeunions Nationale Træningscenter i Bellahøj. Efter Sommer-OL 

2012 flyttede Lotte Friis til Nice, hvor hun trænede i klubben Olympic Nice 

Natation.[5] Siden september 2013 trænede Lotte Friis i North Baltimore 
Aquatic Club (NBAC) i USA for at forberede sig til OL 2016 i Rio. Når hun 

svømmede i Danmark, stillede hun op for en dansk svømmeklub. I november 
2014 skiftede hun Sigma Nordsjælland ud med Gentofte Svømmeklub, når hun 

var i Danmark.[6] 

Lotte Friis er i øjeblikket indehaver af tre nordiske rekorder: 

 400 fri i tiden 4:05,40 

 800 fri i tiden 8:15,92 

 1500 fri i tiden 15:28,65 
 2003: Bronzemedalje ved EM for juniorer i 800 m fri 
 2004: Sølvmedalje ved EM for juniorer i 800 m fri 

 2004: Sølvmedalje ved EM på kortbane i 800 m fri 
 2007: Guldmedalje ved EM på kortbane i 800 m fri 

 2008: Bronzemedalje ved EM på langbane i 1500 m fri 
 2008: Bronzemedalje ved OL i 800 m fri 
 2008: Bronzemedalje ved EM på kortbane i 800 m fri 

 2009: Guldmedalje ved VM på langbane i 800 m fri og sølv i 1500 m fri 
 2009: Verdensrekord i 1500 m fri på kortbane 

 2010: Guldmedalje ved EM på langbane i 800 m fri og i 1500 m fri 
 2011: Guldmedalje ved VM på langbane i 1500 m fri og sølv i 800 m fri[8] 
 2012: Guldmedalje ved EM på kortbane i 800 m fri 

 2012: Sølvmedalje ved EM på kortbane i 400 m fri 
 2012: Sølvmedalje ved VM på kortbane i 800 m fri 
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