
 

Guld 50 fri ungdoms DM- Langbane 

Sølv 50 fri senior DM-Langbane 

Bronze 100 fri DM-Senior Langbane 

Bronze til Emily i 100 fri ungdoms DM-Langbane 

Bronze 200 fri ungdoms DM-Langbane 

 

Stævnerne i svømning er ved at være ovre. Helsinge svømmeklub var repræsenteret ved Danske årgangs 

mesterskaber i Aalborg, ved danske junior mesterskaber i Esbjerg og ved de danske seniormesterskaber i 

København.  

Ungdoms og Senior DM 

Ved ungdoms og Senior Dm deltog Emily Gantriis som eneste Helsinge svømmer, til gengæld, var hun med 

helt fremme i sine tre starter.  Ovenpå en lang sæson, som har budt på op- og nedture og med en lang 

periode med genoptræning ovenpå en skulderskade, var hun ved DM i Bellahøj helt klar. I 100 fri satte 

Emily ny personlig rekord og klubrekord på 56,71 sekunder og kvalificerede sig til finalen, der blev svømmet 

samme aften. I finalen svømmede Emily samme tid som om morgenen, hvilket resulterede i at Emily kunne 

slutte som en flot nr. 3 ved DM for senior svømmere. Det blev til endnu en medalje, da hun også fik Bronze 

på distancen for ungdomssvømmere og tiden er under kravet til Great Danes som er en del af 

svømmeunionens elite program for landsholdssvømmere. 

 Lørdag stod den på 50 fri, og Emily gik videre til finalen på  26,07  samme tid som OL vinderen i 50 fri 

Pernille Blume. I finalen svømmede Emily 25,99 og sluttede som nr. 2 for senior damerne kun overgået af 

Pernille, og vandt en guldmedalje for pigerne i ungdomsgruppen.  

Søndag var Emily igen i vandet, her svømmede hun om morgenen 2,05,00 i 200 fri, hvilket gav adgang til 

finalen som nr. 6. I finale afsnittet svømmede Emily 2,04,7 og sikrede sig hendes 5 medalje ved de Danske 

mesterskaber, en bronze medalje i ungdomsrækken. 

Den 19. juli rejser Emily sammen med dele af seniorlandsholdet og sin træner Jens Frederiksen til Portugal 

Open for at afslutte sæsonen med et internationalt mesterskab. Her vil hun forsøge at forbedre sine 

rekorder yderligere i det hårdt internationale selskab.  

 

 



Emily på det Nationale træningscenter. 

Efter Sommerferien slutter Emilys sin rejse som trænende svømmer i Helsinge Svømmeklub. Efter samråd 

med hende træner Jens Frederiksen, Helsinge Svømmeklub og Unionen er valget faldt på at forsøge at 

skifte det gode klubmiljø ud med et internationalt træningsmiljø, hvor målet er at Emily skal udvikle sig til 

at blive en svømmer, der på sigt kan blive en fast deltager ved de store internationale mesterskaber EM, 

VM og OL. Det er med stor glæde og stolthed, at Emily nu kan tage springet ud i verden og at hendes 

svømmefærdigheder, som er opnået i Helsinge Svømmeklub er så gode, at unionen mener at hun har 

potentialet til dette.  

Det er anden gang på kort tid at Helsinge Svømmeklub sender en topsvømmer videre til det nationale 

træningscenter, for både Lasse Lykke Nielsen og Emilys vedkommende er det et udtryk for, at talent, 

samarbejde og en målrettet træningsindsats kan være med til at skabe så flotte svømmeresultater. Alle I 

Helsinge svømmeklub glæder sig over at Emily er nået så langt, og at Emily fortsat repræsenterer Helsinge 

Svømmeklub ved mesterskaber og på Landsholdet.  

Årgangs- og junior DM 

For de yngste svømmere Thor Jeppesen og Lukas Frederiksen blev det en god weekend i Nordjylland med 

personlige rekorder i alle starterne, Thor og Lukas svømmede nogle flotte tider og havde en god weekend, 

hvor de fik testet sig selv med de allerbedste årgangssvømmere i Danmark. For juniorsvømmerne var det 

Esbjerg svømmestadion, der stod for afholdelsen af de 4 dage med top svømning. Her havde Helsinge 

Svømmeklub Frederik Junker Neldeberg, Nicklas Andersen og Andreas Gram Peters med. Samlet set gjorde 

vores drenge det ganske godt, de svømmede op til deres allerbedste, dog med en lille smule op til 

medaljerne. Bedste resultat var Frederik som svømmede sig i finalen i 200 bryst. De tre drenge som alle er 

juniorsvømmere i endnu 1 og 2 år vil allerede næste sæson være at finde i top 15 i deres løb, og hvem ved 

om deres udvikling kan gå så hurtigt, så de kommer tættere på medaljerne ved et dansk mesterskab. 
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