
Danske Årgangs Mesterskaber  

På kortbane  

Weekendens Danske Årgangsmesterskaber gr. 1 blev endnu et fantastisk 

mesterskab for Kolding Svømmeklubs talentfulde svømmere.  

Kolding havde i år hele 6 svømmere med i Odense, som alle havde klaret de 

skrappe krav tider, for at kunne stille til DM og derved endnu et bevis på at 

udviklingen i Kolding bevæger sig i en meget positiv kurve. 

Pigerne på holdet var Stine Knudsen og Freja Hamann Larsen og drengene var 

Christian Gravgård, Frederik Elmann, Oliver Danielsen og Johannes Larsen. 

KSK var repræsenteret på final-startlisterne, hvor det kun er de 8 bedste 

svømmere fra hele landet som får start. 

Christian var i finalen i 100 m bryst og svømmede en fantastisk tid på 1:12:58 

som gav en flot 10.plads og PR på 1:50 sek. Christian satte ligeledes PR i 200 m 

bryst med 4 sek. og i 400 IM med 8 sek. og super flot svømning. 

 Freja var i finalen i 50 meter Fri og i tiden 0:29.09 opnåede hun en flot 5.plads 

og en forbedret tid på 0,50 sek. Freja forbedret sine tider (PR) i sin 200 m ryg, 

100 m ryg og 100 m fri  - trods hun ikke var ”Helt på Dupperne” op til stævnet. 

Derudover var Frederik Elmann i finaleheatet i 1500 m fri og forbedrede sin tid 

med hele 20 sek. I tiden 17:59.75 og en meget flot 7.plads. Frederik forbedrede 

også i 400 m fri med 5 sek og 3 sek. i 100 m fri.  

Stine svømmede sig ligeledes til nogen kanon tider i hendes 100 m ryg, 200 m 

ryg og 800 m fri hvor hun forbedrede sin tid med hele 20 sek. og flot teknisk 

svømning. 

Johannes svømmede sine 100 m fri, og hans speciale 100 m fly og 200 m fly, 

dog var formen ikke med og Johannes svømmede flot op til sine oprindelige tider. 

Oliver svømmede sin 100 m fri og 100 m ryg og forbedrede sine tider trods 

sygdom optil stævnet. 

De unge talentfulde KSK er om 2 uger igen at finde i vandet - hvor der skal 

svømmes om endnu et mesterskab nemlig De Danske Årgangs Mesterskab for 

Hold den 4. og 5.feb. i Haderslev og KSK vil stille med endnu flere talenter i de 

rød/hvide KSK farver.    
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