
Elma Gabela modtager en af sine 2 Sølvmedaljer 

Kolding Svømmeklub til Vestdanske Årgangs Mesterskaber 

 

I weekenden d. 8-10. april 2016 blev der i Thy-hallen afholdt 

Vestdanske Årgangs Mesterskaber med en ny opsætning i form af et 

medley koncept. Kolding Svømmeklub stillede til start med 8 unge 

svømmere. Cecilie Batz årgang 2003, Cille Christensen årgang 2004, 

Elma Gabela årgang 2004, Karoline Bauer årgang 2002, Joshua 

Dannevang årgang 2002, Rasmus Hald årgang 2001, William Ohrt 

årgang 2002 og William Svarer årgang 2002. 

 

Alle 8 svømmere har kæmpet for at komme med og har kvalificeret 

sig i flotte tider. Men ingen af svømmerne tog til takke med deres flotte kvalifikationstider. Igennem hele 

weekenden blev der svømmet hurtigt og med flot gennemført teknik, og alt, hvad der var blevet trænet 

hjemme i Kolding, faldt på plads. Alle satte nye flotte personlige rekorder (PR). 

Fredag blev der af de 8 svømmere sammenlagt lavet ny PR på 1 min og 34 sekunder fordelt på 13 løb, en 

gennemsnitlig forbedring på 7,23 sekund pr. løb. Elma Gabela tog en flot guldmedalje i 100m bryst. Denne 

medalje betyder for Elma, at hun er nr. 2 i landet i denne disciplin i hendes årgang. Dagens største PR stod 

Karoline Bauer for med ikke mindre end 38 sekunders forbedring på 200m bryst. 

Lørdag blev det sammenlagt til 1 minut og 27 sekunders 

forbedring fordelt på 21 løb, en gennemsnitlig forbedring på 

4,14 sekund pr. løb. Cille Christensen tog en flot 

bronzemedalje på 50m fly og blev samlet nr. 7 i Danmark i 

hendes årgang. Elma Gabela tog en sølvmedalje i 100m 

individuel medley (IM), og samlet blev hun nr. 7 i Danmark i 

hendes årgang. Sidst på dagen tog Elma Gabela dagens tredje 

og sidste medalje i karaten sølv på 100m fri, og er samlet nr. 7 

i Danmark på sin årgang. Dagens største PR forbedring stod 

Cecilie Batz for med 15 sekunders forbedring i 200m fri. 

Søndag blev det til 1 minut og 11 sekunders forbedring på 16 løb, hvilket giver en gennemsnitlig forbedring 

på 4,44 sekund pr. løb. Elma Gabela tog en flot sølvmedalje på 200m individuel medley, og det placerer 

hende p.t. som nr. 6 i hendes årgang i denne disciplin. Dagens største PR forbedring stod Cecilie Batz for i 

100m ryg med hele 14 sekunder. 

Samlet 4 minutter og 12 sekunders forbedring af PR blev det til for de 8 svømmere. 

1 guldmedalje, 2 sølvmedaljer og 1 bronzemedalje blev det til. Alt i alt en super flot weekend, hvor alle 8 

svømmere præsterede at tage tingene, som er blevet trænet hjemme, med i hallen og bruge det til egen 

vinding.  

En stolt men træt træner takker af herfra. 

Martin Bjerg Jørgensen 

KSK – Kolding Svømmeklub 


