
 

 

 

HCA CUP i Odense d. 1.-3. juni 2012 

 

 

 

I weekenden deltog Kolding Svømmeklub i HCA Cup i Odense. Stævnet blev afviklet på langbane, og mange 

klubber brugte stævnet som generalprøve før de kommende Danske Mesterskaber. Det betød også, at 

stævnet er et af de største i Danmark med ikke mindre end 4400 starter og deltagelse af nogle af landets 

største og bedste svømmeklubber og flere landsholdssvømmere. 

Kolding Svømmeklub stillede med 12 svømmere – primært årgangssvømmere i gruppe 1 (Christian, Oliver, 

Alexander, Frederik, Sandra, Stine, Freja), men også en enkelt junior (Tobias) og et par årgangssvømmere 

gruppe 2 (AK, Jonas, Lærke, Caroline). Med som træner var Ulrich og Christian, og Jette var med som 

holdleder. Derudover deltog vi med 2 officials hver dag (Conny, Birgitte, Charlotte, Solveig og Per).  

I alt blev det til 3 guld medaljer, 5 sølv medaljer og 2 bronze medaljer fordelt på 5 svømmere. Derudover 

blev det til 5 klubrekorder. 

Fredag aften lagde vi hårdt ud i 50 m bryst, hvor Sandra svømmede sig til en sølv medalje og klubrekord i 

tiden 0:37.92. Christian og Jonas fik hhv. guld og bronze i tiderne 0:33.80 og 0:36.89. Derefter svømmede 

AK sig sølv i 50 m fri i 0:31.13, og sidste sølv medalje om fredagen stod Frederik for i 1500 m fri i tiden 

17:57.49. Det var en flok sultne og trætte svømmere, der ankom til skolen kl. 21.30, så det blev til en gang 

hurtig aftensmad, en pep-talk af Ulle og så i seng. 

Tidligt lørdag morgen var svømmerne klar til indsvømning, og friske til endnu en lang dag. Jonas lagde ud i 

100 m fri i 1:00.90, som rakte til en bronze medalje, og han fortsatte med guld i 400 m fri i 4:36.82. 

Christian svømmede derefter 200 m bryst, og på trods af, at han fortsat er årgangssvømmer kvalificerede 

han sig til finalen, hvor han var med i kampen om eventyrpræmierne. Det blev til en guld medalje i hans 

gruppe og ny klubrekord i tiden 2:41.50. Dagen sluttede af med holdkapper, og Alexander, Christian, 

Frederik og Jonas ville have klubrekorden i 4x100 m medley, hvilket ikke skulle være noget problem, da der 

ikke eksistere en tid, så de skulle bare ikke diskes. Det blev de heller ikke, så 4:38.00 er ny klubrekord i 

4x100 m medley.  

 

 



 

 

 

Søndag var det på den igen. Jonas lagde igen stærkt ud med sølv i 200 m fri i tiden 2:12.46. Christian fulgte 

efter med endnu en sølvmedalje i 100 m bryst i 1:13.37, og Alexander sluttede af med en klubrekord i 50 m 

ryg i 0:33.75. Drengene havde bestemt sig for at slå endnu en klubrekord i 4x100 m fri, og det gjorde de så 

med 41 sekunder, så den nu lyder på 4:07.10. 

Udover alle medaljerne og klubrekorderne blev der sat en masse PR´er, og alle svømmerne fik en masse 

god stævne erfaring på langbane, så de er klar til sommerens mesterskaber på langbane.    
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