
Lærke og Matthias til DJM-L 

Bagerst fra venstre: Johanne, Anne Sofie, 
Karla, Cille, Elma, Cecilie, Nicoline og Træner 
Martin til DÅM-L 

DM succes for Kolding Svømmeklub 
 

Fra 24-27 juni har Kolding Svømmeklub været repræsenteret ved Danske Junior Mesterskaber på Langbane (DJM) i Esbjerg og 

Danske Årgangs Mesterskaber på Langbane (DÅM-L) i Nørresundby. Til DJM repræsenterede Lærke Toftgaard og Matthias 

Mikkelsen.klubben, til DÅM Repræsenterede Karla Kristensen, Johanne Heilmann, Nicoline Kornum-Svensson, Cille Christensen, 

Elma Gabela, Anne Sofie Nørtoft og Cecilie Batz klubben. 

 

Danske Junior Mesterskaber på Langbane:  

'Stærke' Lærke Toftgaard, svømmede en masse rigtig flotte løb, hvor specielt fly løbene gik over forventning. Det blev til en 
A-finale, 5. plads og klubrekord i 200fly. Der var ligeledes klubrekord i 100 fly i tiden 1:06:06, så klubrekorden på langbane 
nu er hurtigere end klubrekorden på kort bane. I alt blev det til en A finale, en B finale og to C finaler. Stærkt svømmet af 
'stærke' Lærke. 
 
Matthias Bach Mikkelsen Svømmede rigtig hurtigt de første tre dage af stævnet, med pr i 100 fri, klub rekord og B-finale i 50 fri, 
B-finale og første gang under minuttet på langbane i 100 fly. Ligeledes rigtig stærkt svømmet af Matthias som kunne fejre sin 16 
og et halvt års fødselsdag mandag. 

Rigtig flot svømmet af de to svømmere, som nu kan holde sommerferie efter en god afslutning på sæsonen! 

 

Danske Årgangs Mesterskaber på Langbane 

Karla Kristensen deltog for første gang til DÅM-L i gruppen piger årgang 2005. Karla svømmede flotte tider med super teknik som 

har placeret hende som nr. 25 i 100 fly, nr. 58 i 50 fri og nr. 29 i 50 fly i Danmark. 

Johanne Heilmann deltog også for første gang til DÅM-L i gruppen årgang 2005. Johanne præsterede at holde nerverne i ro og 

svømmede 3 flotte løb, som placerede hende som nr. 48 i 50 br, nr. 62 i 50 fri og nr. 35 i 100 br i Danmark. 

Nicoline Kornum-Svensson deltog også for første gang til DÅM-L i gruppen årgang 2005. Nicoline præsterede at få teknikken til at 

hænge sammen med høj fart. Nicoline placerede sig som nr. 22 i 200 fri, nr. 24 i 100 fri, nr. 23 i 100 ryg, nr. 35 i 50 fri, nr. 18 i 200 

IM og nr. 26 i 50 ryg i Danmark. 

Cille Christensen deltog i årgang 2004. I 200 fri svømmede Cille sig til en plads i B-finalen hvor hun svømmede sig til en flot 13 plads, 

i 100 fly svømmede Cille sig sikkert videre til en A-finale i 6. bedste tid, i finalen ændrede Cille det til en flot 5. plads. I 50 fly fløj Cille 

ind i B-finalen og satte sig på 13 pladsen. I 200 IM svømmede Cille igen en super tid som sikrede hende adgang til hendes 3 finale, i 



B-finalen svømmede hun sig til en flot 11. plads. I 400 IM fløj Cille nærmest forbi de andre deltager og gik videre fra indledende til A-finalen i 4. bedste tid, som hun 

forsvarede og fastholdte i finalen. I 400 fri svømmede Cille sig sikkert videre til A-finalen hvor hun tog 4. pladsen. 

Elma Gabela deltog i årgang 2004. I 200 fri svømmede Elma sig til A-finalen hvor hun tog 7. pladsen. I 200 br svømmede hun sig til B-finalen hvor hun svømmede sig til 14. 

pladsen. I 200 IM svømmede Elma den 4. hurtigste tid i indledende og sikrede sig en plads i A-finalen, hvor hun skiftede sin 4. plads ud med en flot Bronzemedalje og en 

Junior klubrekord. I 400 IM svømmede hun sig til A-finalen og sikrede sig en flot 6. plads i Danmark 

Anne Sofie Nørtoft deltog også i årgang 2004. Anne Sofie hold super flot teknik og ekstrem høj fart i sine løb, hvilket gav hende placering som nr. 41 i 200 fri, nr. 34 i 200 br, 

nr. 21 i 200 IM, nr. 14 i 400 IM og nr. 34 i 400 fri i Danmark. 

Cecilie Batz deltog for sidste gang i år i DÅM-L årgang 2003, da hun bliver Junior svømmer i næste sæson. Cecilie svømmede sig i B-finalen i 200 br hvor hun svømmede 

finalens hurtigste tid som gav en 9. plads, nr. 55 i 200 IM, nr. 44 i 400 IM og en flot B- finale i 100 br hvor hun sluttede på en flot 9. plads i Danmark. 

Hver stævne dag blev der også svømmet holdkapper, lørdag 4*100 fri, søndag 4*100 HM, mandag 4*200 fri hvor Elma, Anne Sofie, Nicoline og Cille svømmede 9.54.26 som 

er ny Junior klubrekord. Tirsdag Svømmede Anne Sofie, Cecilie, Nicoline og Cille 4*200 IM i tiden 11.12.94 som er ny Klubrekord for både Senior og Junior. 

Super flot DÅM-L for alle 7 piger, som nu fortjent er taget på sommerferie 

 

Kolding Svømmeklub takker for en super sæson, vi ses til august 


