
FANTASTISK FLOT PRÆSTATION AF KSK VED DE DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER G1 I ESBJERG 

RESULTEREDE I 5 JUNIOR OG EN SENIOR KLUBREKORD. 

De Danske Årgangsmesterskaber der afvikles sammen med junior og senior mesterskaberne i Esbjerg i dagene 1015/7 
i Svømmestadion Danmark som jo er 50 meter bane, under atter nye former hvor man ikke bliver årgangsmester men 
gruppe mester for drengene årgang 9697 og pigerne 9899 hvor man svømmer indledende om formiddagen og 
finaler om aftenen sammen med junior og senior virkelig stort for de unge svømmere. 

Her havde Kolding 2 finaler ved Christian Gravgaard i 100 og 200 bryst super flot med 2 junior/ senior klubrekorder 
som resultat og placering som nr. 2 i 100 m og nr. 3 i 200 m i hans aldersgruppe 97, men det var ikke det eneste han 
satte klubrekord i det gjorde han også i 200 IM og 50 bryst her var det dog kun junior, men senior rekorden ryger 
næste gang på langbane i 50 bryst, så alt hvad Christian svømmede, var klubrekorder og selvsagt pr. 

Men han var ikke den eneste der svømmede stærkt det gjorde Freja H Larsen også hun satte en flot pr i 200 fri med 
ikke mindre end 6,5 sekunder det gav en meget flot 8 plads, men også i 100 fri satte Freja pr. med 1,3 sekunder, ud 
over det svømmede hun op til pr i 100 og 200 ryg, så kanon flot DM til Freja også. 

Frederik Elmann svømmede også meget hurtig og satte 2 flotte pr. I 200 fri var det en forbedring på ikke mindre end 
3.1 sek. Og i 400 fri var det 4 sek. Tiden blev forbedret med så også super flot resultat til ham. 

Sandra Guldborg svømmede også fantastisk i både 100 og 200 bryst hvor hun omsatte sin pr. på kortbane til langbane 
i en super flot teknik som lover rigtig godt for femtiden så, også flot DM til hinde. 

Alexander Orth var og så hurtig i sine løb hvor han også svømmede op til sine bedste tider i 100 og 200 ryg hvor han 
også omsatte sine kortbane tider til langbane så flot DM til ham også. 

Så efter sådan et DM er det med glæde og store forhåbninger vi ser den nye svømme år i møde, da vor svømmere jo 
stadig er de yngste i de grupper de deltager i og med den udvikling de har haft i denne sæson, hvor Kolding 
svømmerne har placeret sig i toppen af dansk årgangssvømning, bliver spændende at følge udviklingen på de unge 
stor talenter.  
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