
Koldings Årgangssvømmere tæt på podieplads i De Dansk Holdmesterskab i Haderslev. 

 

Koldings Talentfulde Årgangssvømmere var I weekenden til Danske Holdmesterskab for Årgangssvømmere 

som foregik i Hjortebrohallen i Haderslev. 

De Danske Holdmester blev afviklet samtidigt i 3 forskellige svømmehaller i lande -  Sjælland, Fyn og 

Jylland. 

KSK dystede med meget store klubber som Ålborg og Århus og Swim Team Midtjylland, klubber som er 

fusionsklubber af flere klubber. Der var i alt 12 klubber i Jylland gruppen. 

Hver klub stiller med min. 5 drenge og 5 pigesvømmere og for hver løb/disciplin stiller hver klub med 1 

dreng og 1 pige. Hver svømmer må max. svømme 4 individuelle løb og 3 hold kap. 

Kolding holdet bestod af Christian, Alexander, Oliver, Johannes, Frederik og Jonas.  

Pigerne var Sandra, Freja, Stine, Dorthea og Anne Katrine og Marie. 

Der blev heppet, støttet og jublet for hver løb, der blev svømmet, og KSK utrolig stærke hold ånd og 

sammenhold, blev endnu engang bekræftet. 

For hver afsnit – i alt 4 over weekenden – blev pointstillingen opgjort og spændingen var på bristepunktet. 

KSK gik til 3.afsnit med point til en 5.plads, men det skulle vise sig, at det ikke var nok for KSK svømmerne - 

de ville længere op af pointstigen. 

Fantastiske resultater for hvert løb og alle svømmere - hver og en – svømmede så stærkt, at det gav 

personlige rekorder hele linjen igennem og endnu bedre point til resultatet. 

Kolding svømmerne har præsteret et meget flot og visionært resultat, som bekræfter det store talent 

potentiale som efter sidste og 4. afsnit var tæt på podiepladsen med en fantastik og meget velfortjent 

4.plads i samlet stilling med 15997 point. 

Det er utroligt flot, når man så kan sammenligne KSK med de store klubber som AGF og Ålborg, der fik 

3.pladsen med 18870 point. 

KSK har mange talentfulde svømmere og denne årgangsgruppe kommer vi helt sikkert til at hører meget 

mere til i fremtiden. 

Cheftræner Ulrich Nielsen 

 

 


