
Vest Danske Årgangsmesterskaber G.1 

I Åbybro 

I weekenden d.2-4/12 havde Kolding Svømmeklub 8 svømmere med til VÅM i Åbybro. Det er 

første gang i flere år, at der er så mange med til dette mesterskab. Resultatet er ekstra flot idet 

den nye struktur har rykket årgangene, så man nu skal være yngre i de forskellige grupper samtidig 

med at kravtiderne er blevet skærpet. Dette er blot et bevis på den talent satsning der er i gang i 

Kolding svømmeklub begynder at vise resultater. 

   
 

Det var Marie Abildgård, Sandra Guldborg, Stine Knudsen, Freja Haman Larsen, Christian Gravgård, 

Oliver Danielsen , Johannes Larsen og Alexander Ohrt der deltog. De gjordet det rigtig flot da det 

blev til ikke mindre end 2 sølvmedaljer og en bronze. Det var Freja, der i 50 fri fik sølv og i 200 ryg 

fik bronze - Super flot af hende, da hun kun havde 6 bedste tid i de to løb før start. Christian fik 

sølvmedalje i 100 bryst kun 4/100 fra guld og en pr. 2.5 sekunder - Super flot. Christian fik 5 

pladsen på den dobbelte distance også flot og 6 sekunder bedre en tilmeldings tiden. Johannes 

Larsen slettede Michael Danø s junior klubrekord i 200 fly så tiden nu er 2.24.55. Det blev også til 

pr. for Johannes på den halve distance 100 fly i den flotte tid 1.03.57 det var samtidig under 

kravene til Danske Årgang. Endelig satte drengene en klubrekord i 4x100 IM med 5 sekunder til 

tiden 4.34.19. Det er en klubrekord fra 1996, altså 15 år gammel rekord super flot af drengene. 

Holdet var Oliver, Christian, Johannes, Alexander og i den rækkefølge. 

  
 



Ud over det satte Sandra pr i alt hvad hun svømmede og meget tæt på DÅM kravet i 100 bryst 

Stine, Johannes og Freja lavede også pr. i stort set alle deres løb. Stine var meget tæt på kravet til 

DÅM i 200 ryg hvor hun forbedrede sig med 4 sekunder i forhold til tilmeldingstiden. Oliver var 

også kun 3 tiende dele fra DÅM kravet i 100 ryg. Ja stort set var det pr. for alle i næsten alle løb, og 

der hvor det ikke var pr., her var det meget tæt på - Så super flot stævne for hele truppen. 

På nuværende tidspunkt har vi 3 svømmere der er klar til DÅM. Men der er store muligheder for at 

både Sandra, Stine og Oliver klarer kravet til et kval stævne inden tidsfristen udløber og så er 

antallet pludselig oppe på måske 7 eller 8, da vi så kan stille med holdkapper. Det ville være 

fantastisk og måske må Jonas fra G.2 også være med, da han allerede har krav tiden i 1500 fri og 

så siger vi 9 svømmere. Vi skal 20-25 år tilbage for at finde et tilsvarende stort antal deltagere til et 

dansk mesterskab. 

 

Vi siger tak for en super weekend fra Solvej, Per, og Ulrich. 

Det var svømning der rykker vi så 

og de andre kikkede måbende derpå. 

  


