
Flotte resultater ved VÅM Grp. 1 Struer weekenden den 29. nov til 1. dec. 2013 
 
Der var ingen tvivl om, at vi var til et Vest Danske Årgangs mesterskab med mange personlige rekorder. 
Der blev svømmet rigtig stærkt og de fleste fra Kolding Svømmeklub lavede rigtig flotte resultater. 
Vi havde 8 svømmere med, som alle havde klaret de skrappe kravtider for at deltage til Vest danske årgangs mesterskab. 
Disse svømmere bestod af Jonas G. Hansen, Rasmus Ulka Nielsen, Lærke Toftgaard, Caroline Bo Nielsen, 
Fie Holzmann, Madison Guldborg, Anne Katrine Jørgensen, Charlotte Gravgaard. 
Jonas G. Hansen stillede op i følgende løb – 400m medley, 50m fri, 200m fri, 1500m fri, 400m fri, 100m 
fri. 
Rasmus Ulka Nielsen stillede op i følgende løb – 400m medley, 200m ryg, 200m fri, 1500m fri 
Lærke Toftgaard stillede op i følgende løb – 50m fri, 200m fly, 100m fri, 200m fri, 200m medley, 100m 
fly (100m fly i holdkap) 

Caroline Bo Nielsen stillede op i følgende løb – 50m fri, 200m ryg, 100m ryg, 
200m bryst, 100m bryst (100m bryst i holdkap) 
Fie Holzmann stillede op i følgende løb – 400m medley, 200m ryg, 100m ryg, 200m fly, 100m fly 
(100m ryg i holdkap) 
Madison Guldborg stillede op i følgende løb – 400m medley, 400m fri, 200m bryst, 200m medley, 
800m fri 
Anne Katrine Jørgensen stillede op i følgende – 50m fri, 400m fri, 100m fri, 200m bryst, 200m fri, 

200m medley, 100m fly (100m crawl i holdkap) 
Charlotte Gravgaard stillede op i følgende løb – 400m medley, 200m fly, 200m medley. 

 
 Blandt nogle af de bedste resultater ved stævnet skal b.la. nævnes Jonas G. Hansens 2 klubrekorder 
i 200m fri -1.59.37 og 1500m fri – 16.59.15 som rakte til en bronze og hans 400m fri hvor han 
svømmede sig til guldet. Så var der  Lærke Toftgaards bronze medalje i 
200m fly hvor hun lavede PR med 7 sek. I tiden 2.43.51. Så var der også 
Caroline Bo Nielsen som erhvervede 3 bronzemedaljer i super flotte 
tider 100m ryg 1.13.28, 200m bryst 2.54.51, 100m bryst 1.20.51. 
Madison Guldborg lavede en super tid i 800m fri med en PR på hele 13 

sek. I tiden 10.59.68. 
 
Alle svømmere hold humøret højt under hele stævnet og alle kæmpede og heppede på hinanden og 
alt i alt var det et super stævne. 
 
Vi glæder os til at se jer i vandet ved klubmesterskabet og se om i kan gøre det lige så godt 
(tak til trænerne Christina og Katrine og holdleder Lars og Leif som også var officials og tak til jer forældre der mødte op og 
bakkede op om svømmerne) 

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet af 

Barbara toftgaard 


