PRESSEMEDDELELSE

Haderslev Svømmeklub opfyldte målsætningen ved Danske Holdmesterskaber 2012
I weekenden har der været afholdt Danske Holdmesterskaber 2012 i 3. Division i Slagelse, hvor 5
sjællandske og 3 jyske hold har kæmpet om oprykning til 2. Division.
Som spået blev det en rigtig spændende svømmeweekend for Haderslev Svømmeklubs unge talentfulde
svømmere i Slagelse.
Men som sidste år hvor holdet med flot svømning og masser af fight rykkede op i 3. Division viste de
unge svømmere også i år at de er godt på vej og godt kan følge med større svømmeklubber i danmark.
Det stod hurtigt klart at Swim Team Vestsjælland og Hvidovre Svømmeklub havde fået samlet de to
stærkeste hold med mange seniorsvømmere og dermed skulle kæmpe om 1. Pladsen. Kampen om de
øvrige pladser blev en meget åben dyst for de 6 øvrige hold i 3 division.
Haderslev Svømmeklub opnåede 33 763 points og indtog en 7. plads da søndagens sidste løb var
svømmet. Der blev svømmet rigtig stærkt i Slagelse og at placeringskampen blev tæt vidner resultatet
også om, idet der kun var 929 point op til den samlede 3. Plads for de unge svømmere fra Haderslev.
Ny klubrekord til Rasmus Koch
Sidste år lykkedes det Haderslevs dygtige svømmer Rasmus Koch at slette en gammel klubrekord i 50m
brystsvømning. I år blev ingen undtagelse. Rasmus viste igen ved stævnet at han er en rigtig dygtig
svømmer og slettede sin egen klubrekord med næsten 1 sekund således den nye klubrekord nu lyder på
0.29.31. Det bringer ligeledes Rasmus ind blandt de 15 absolut bedste svømmere i Danmark på
distancen.
Masser af personlige rekorder
Ud over klubrekorden blev der sat en masse personlige rekorder i de i alt 34 individuelle løb, der blev
svømmet ved mesterskaberne. Flere af Haderslev svømmerne svømmede så hurtigt, at det bringer dem
ind i top 10 på den danske rangliste for deres årgang.
Helstøbt holdpræstation
Det resultat, som svømmerne præsterede i weekenden med så ungt et hold, kan kun lade sig gøre, hvis
alle yder deres maksimale. Det gjorde alle og samtlige svømmere på holdet kom hjem med mindst en ny
personlig rekord. Det var derfor en meget tilfreds cheftræner, Johan Seistrup, der efter mesterskabet
kunne konstatere, at målsætningen om at Haderslev Svømmeklub også næste år er at finde i 3. Division
blev opfyldt og dernæst at den nye generation af konkurrencesvømmere i Haderslev Svømmeklub også i
denne sæson er umulig at stoppe.
Deltagerne på Haderslevs hold ved weekendens holdmesterskab var: Kathrine Maron, Julie Oxenvad,
Kathrine Christiansen, Laura Morsing, Maiken Morsing, Clara Franck, Frederikke Christensen, Maria
Erichsen, Sofie Koch, Mathias Niemann Tygesen, Rasmus Koch, Daniel F. Haraldson, Emil Maron, Mikkel
Pedersen, Anders Elian, Rune Skovby, Daniel Ydegaard og Asger R. Hansen.
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