
Fra højre mod venstre. Nicoline, Cille, 
Elma 

Vestdanske Årgangsmesterskaber var en 
succes for Kolding Svømmeklub 
 

I weekenden d. 21-23. april 2017 deltog 9 årgangssvømmere fra Kolding Svømmeklub. Flere var udtaget, 
men sygdom og andet gjorde indhug i holdet. Holdet, som stillede til start i Thisted i yngste gruppe, piger 
født år 2005 og drenge født år 2004, var følgende: Nicoline Kornum-Svensson, Julie Kann, Karla Kristensen, 
Lasse Thulstrup og Christopher Vittrup Nielsen. I mellemste gruppe piger født år 2004 og drenge født år 
2003 var følgende: Melanie Hollænder Petersen, Anne Sofie Nørtoft, Cille Christensen og Elma Gabela. I 
ældste gruppe piger født år 2003 og drenge født år 2002 blev vi ramt af sygdom og havde desværre 3 
afbud. 

Stævnet startede fredag med super flot svømning fra alle, med god teknik og en fart som ikke var set før fra 
den enkelte. Dagen endte med, at 17 ud af 18 løb blev i nye personlige rekorder.  

Fredag svømmede Elma som dagens første medaljetager fra Kolding ind i tiden 1.18.19 i 100m Bryst, hvilket 
gav en flot bronzemedalje. Senere på dagen fløj Cille ind i tiden 1.08.44 i 100m Butterfly og sikrede sig 
guldet.  

Lørdagen fortsatte med flot svømning fra alle, nye personlige rekorder som frugt af tiden i 
træningsbassinet. Lørdagen bød på ikke mindre end 19 ud af 19 løb med nye personlige rekorder, 7 TOP-10 
placeringer dog uden medaljer, men i dagens sidste individuelle løb, 200m Fri, satte Cille hånden på 
væggen i tiden 2.13.41 og udløste en flot fortjent sølvmedalje. 

Søndagens første løb 200m Individuel medley (IM) bød på deltagelse 
fra samtlige 9 Kolding svømmere, hvor finalen for piger født år 2004 
bød på deltagelse fra intet mindre end 3 svømmere, Elma, Cille og Anne 
Sofie. Cille lægger sig i front fra start af, og som løbet skrider frem 
kommer Elma også med i front, hvor pulsen på kanten også begynder 
at stige. Cille slår ind i tiden 2.30.77 og Elma i 2.32.51 og sikrer sig de to 
fineste medaljer i 200 IM, guld til Cille og sølv til Elma. I yngste gruppe 
piger repræsenterede Nicoline Kolding Svømmeklub i finalen på 200 

IM.  Nicoline, som havde helt styr på pulsen, fløj ind i tiden 2.47.99 og 
sørgede for, at en flot bronzemedalje mere kom med hjem til Kolding 

Søndagens løb gav et udbytte på 16 nye personlige rekorder ud af 20 mulige. 

Sidste år til Vestdanske årgangsmesterskaber blev en ny konkurrence introduceret, medleykombinations 
konkurrencen hvor hver svømmer skal svømme 6 løb over stævne weekenden og de 5 løb man fik flest 
point i bliver lagt sammen og udgør hvilket niveau man indplaceres på, niveauerne går fra 1 til 8, hvor 8 er 
det bedste niveau. Efter sidste løb søndag blev niveau præmierne uddelt for dette års VÅM.  

Følgende Kolding Svømmere var oppe og modtage en præmie for deres niveau: Cille Christensen niveau 5. 
Elma Gabela og Anne Sofie Nørtoft niveau 4. Nicoline Kornum-Svensson niveau 2. Karla Kristensen og Julie 
Kann niveau 1. 

 



Fra Venstre mod højre. Julie, Karla, Cille, Nicoline, Elma, Anne Sofie, Lasse og Christopher 

Årgangstræner Martin Bjerg Jørgensen: 

For Kolding Svømmeklubs årgangssvømmere har dette års VÅM været en succes, da vi har fået rykket vores 
teknik meget i forhold til sidste år, hvor vi var mest repræsenteret på de specifikke løb og distancer. I år har 
vi flyttet os, så vi er dygtige ”all round” svømmere og kan præstere i specifikke løb og discipliner men også i 
medley løbene ved at være komplette svømmere. Jeg glæder mig til at se, hvor vi står om 1-2 år. hvor dette 
er blevet mere og bedre implementeret på holdet, da det kun er anden gang, at VÅM er blevet afholdt på 
denne måde. Samtidigt er det fedt ud fra medleykombinations konkurrencens niveauinddeling af 
svømmerne at se, at svømmerne ikke bare får flere point, men også flytte rsig op i niveau og nogle meget 
markant.  

Nu har vi vendt blikket mod horisonten, hvor vi som første stop kan se vores eget store stævne Dronning 
Dorthea Cup i Kolding, som vil være mesterskabssvømmernes sidste mulighed for at få den/de sidste 
kravtider til sommerens Danske Årgangsmesterskaber på langbane, der afholdes i dagene 24-27. juni 2017 i 
Nørresundby. 

 


