
Sydcup i Haderslev 
 

I weekenden(26-28. september) var 14 svømmere fra Koldings E2 hold til stævne i Haderslev. Stævnet var 

inddelt i indledende og superfinaler om penge præmier lørdag og søndag aften. Generelt svømmede 

svømmerne nogle rigtig flotte løb og der blev sat en masse flotte personlige rekorder. I alt blev det til 16 

guldmedaljer, en sølvmedalje, en bronzemedalje, 21 superfinaler, 12 pengepræmier, 1 stævnets svømmer 

og en junior klubrekord. Svømmere der var med i mindst en finale skal nævnes: Caroline Bo Nielsen, 

Matthias Mikkelsen, Marie Louise Jørgensen, Rasmus Hald, Malthe Sielemann, Freja Ulka Nielsen, Casper 

Skyt Frederiksen og Vicktor Skyt Kristensen. Af svømmere og præstationer der bør fremhæves er: 

Caroline Bo Nielsen: 
Caroline havde et helt fantastisk stævne hvor hun formåede at forbedre en række i forvejen gode tider. 

Specielt hendes 100 IM i tiden 1:10:52 bør nævnes som ekstraordinær hurtigt (3 hurtigste 100 IM tid for 

2001 piger i 2014!). Derudover var Caroline blandt de 6 hurtigste piger i 50m fri til stævnet –uanset årgang, 

i challange finalen røg Caroline desværre ud som nummer 2. Herudover vandt Caroline stævnets svømmer 

for hendes årgang, seks guldmedaljer samt en masse penge præmier  

Rasmus Hald: 
Rasmus havde et rigtig flot stævne, og leverede nogle rigtig store flotte personlige rekorder og rykkede 

dermed et niveau op. Specielt fly var Rasmus helt suveræn og vandt alle tre fly discipliner med 

guldmedaljer. Rasmus fik også en række kravtider til VÅM og DÅM til sommer. I alt blev det til 4 

guldmedaljer, 4 finale pladser og en god håndfuld pengepræmier i superfinalerne. 

Matthias Mikkelsen: 
Matthias havde en række gode løb, hvor specielt 200IM bør fremhæves, her svømmede Matthias i tiden 

2:19:59 hvilket er nu klubrekord for junior og den hurtigste 200IM til stævnet blandt alle. Dermed slår han 

den tidligere rekord med den mindst mulige margen. Matthias vandt 2 guld og en bronzemedalje og var 

med i en række finaler, hvilket må siges at være rigtig suverænt når han konkurrere mod konkurrenter der 

er et år ældre end ham selv.       

Marie Louise Jørgensen: 
Marie Louise havde et rigtig flot stævne med en masse personlige rekorder, en række finaler pladser og en 

hel del medaljer. I alt blev det til hele 4 guldmedaljer og en enkel sølvmedalje. Specielt Marie Louises ryg 

crawl og hendes undervandsarbejde i den forbindelse må fremhæves som rigtig flot svømning!  

 

Alt i alt så tak for et rigtig godt og succesfuldt stævne! 

Jacob Quaade 

Træner E2 



 

E2 stævneholdet i Haderslev 

 

Caroline Bo Nielsen efter kåringen som stævnets svømmer 


