
 
 
 
Historisk bedrift af Emily Gantriis. 

Ved Danish open i svømning sikrede Emily Gantriis sig adgang til dette års Europæiske mesterskaber i 

svømning. Det skete i 100 fri, hvor Emily svømmede 56,01 på 100 fri, og blev blandt de 4 piger som skal 

svømme holdkappen i August i Glasgow i Skotland. Emily havde en godt stævne, hun svømmede personlig 

rekord i 50 fri og vandt sølvmedalje, i 100 fri sluttede Emily som nr.4 i ny personlig rekord, og på 200 fri 

sluttede Emily ligeledes i ny personlig rekord som nr. 6 i finalen. Kendetegnet for stævnet var, at der var høj 

klasse i alle løb, og der var kamp om at komme i finalerne. Emily har nu været deltager ved ungdoms Ol, 

Europæiske junior mesterskaber, Nordiske junior, Nordiske Senior, Europæiske senior kortbane 

mesterskaber og nu Europæiske langbane mesterskaber, hvilket er en fantastisk præstationer af Helsinge 

Svømmeklub svømme dronning.  

Helsinge Svømmeklub havde også Frederik Junker Neldeberg i vandet og med flotte tider i 50,100 og 200 

bryst og finaleløb på 100 og 200 bryst samt med en juniorklubrekord i 100 bryst, var Frederik med til at 

sætte rammen om et fantastisk Danish open for Helsinge Svømmeklub. Nicklas Andersen, der også er junior 

svømme som Frederik, men et år yngre viste stort format ved at svømme 3 personlige rekorder hus på 50 

og 100 fri og i 50 ryg. Nicklas og Frederik stempler for alvor ind i dansk juniorsvømning og det bliver 

spændende at følge Nicklas og Frederik ved Danske juniormesterskab i juli måned i Aalborg, hvor de to 

Helsinge drenge helt sikker vil være med helt fremme blandt de bedste juniordrenge i Danmark.  

På Senior Herrer siden havde Mads Sten Petersen ligeledes et flot Danish open med solide og gode 

præstationer i 50,100,200 og 400 fri.  

Fælles for alle de 4 Helsinge svømmere var, at de gjorde en flot figur ved stævnet. Emilys udtagelse til Em 

langbane, hendes medalje i 50 fri, hendes tre seniorklubrekorder i 50,100 og 200 fri samt Frederiks 

finaledeltagelse i 100 og 200 bryst samt de flotte løb til Mads og Nicklas viser at selv om Helsinge 

Svømmeklub er en lille klub i svømme Danmark, så kan svømmerne med den rette træning, støtte og 

indstilling komme langt. 

 

 

 

 


