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Østdanske Årgangsmesterskaber for gruppe 2 blev afholdt i Gladsaxe Svømmehal den 6.-7. 

december. Det blev et stævne, der bød på stor succes for Sigma Swim, der stillede med ikke mindre 

end 27 svømmere. Det var drenge årgang 2001 – 2002 og piger årgang 2003 -2004. 

Generelt præsterede alle som aldrig før. Der var god stemning, masser af fight og mange, 

kæmpestore personlige rekorder, og det gjaldt også dem, der var til Østdansk Årgangsmesterskab 

for allerførste gang. 

Det var derfor et meget tilfreds træner-team, der kunne glæde sig over nogle fremragende 

præstationer. Det blev til i alt 6 medaljer – 2 guld, 1 sølv og 3 bronze. 

Medaljetagerne 

Drenge årgang 2002 

Frederik Ibsen imponerede især i crawl og medley, hvor det blev til sølv på 50 meter crawl i tiden 

27.45 og bronze i 100 medley i tiden 1.10.82.  Frederik var også lige ved og næsten i flere løb, idet 

Frederik blev nr. 4 i 3 løb: 100 butterfly (1.11.21), 100 fri (1.01.99) og i 200 medley i tiden 2.33.33. 



Piger årgang 2004 

Camille Nørby leverede fantastisk årgangssvømning på allerhøjeste årgangsniveau og tog guld i 

både 100 og 200 meter bryst(3.10.89), 5 sekunder foran nr. 2. Anderledes nervepirrende var 100 

meterløbet, hvor hun med et fantastisk indslag snuppede guldet i tiden 1:29.86 bare 5/100 foran 

nummer to. I 100 medley blev det til en 4. plads i tiden 1.25.70, få 100 dele fra bronzemedaljen 

Kajsa G. Christensen vandt flot bronze i både 200 fri i tiden 2.40.42 og 400 fri i tiden 5.39.16. Det 

blev også til en 4. plads til Kajsa i 100 fly (1.31.25) og en 5. plads i 100 fri i tiden 1.15.89. 

Øvrige resultater 

Drenge årgang 2001 

Ulrik Blach Petersen satte personlige rekorder i samtlige løb. I 200 bryst blev det til en 5. plads i 

tiden 2.46.04, i 200 medley til en 7. plads i tiden 2.30.13 og i 200 ryg blev det en personlig rekord 

på 5 sekunder (2.27.80) og en 9. plads. I holdkappen 4 x 50 medley kom Ulrik ned på 33.32 i 50 

ryg, hvilket er en personlig rekord på 1½ sek. 

Frederik Røgind satte også flere personlige rekorder. Bedste resultat var en 6. plads i 200 bryst i 

tiden 2.53.30, og en 8. plads i 100 bryst i tiden 1.19.56. Også i 100 medley svømmede Frederik en 

flot tid (1.13.88). I holdkapperne havde Fredrik sidste tur og svømmede også nogle flotte tider. I 

4x50 fri var tiden 28.40 og i 4 x 100 fri 1.03.52. 

Frederik Bornemann leverede også personlige rekorder i samtlige af sine løb. Det var en fornøjelse 

at se, at han var 100 % fokuseret i alle løb. Hver eneste gang tog han kampen op mod sine 

modstandere og kæmpede for hver eneste hundrededel. Han er simpelthen den vildeste fighter! Af 

hans fremragende præstationer kan det nævnes, at han for første gang svømmede under 30 sek. på 

50 fri, tog 3 sek. af sin 200 fri (2.18.65) på kun en måned og leverede en dybt imponerende 200 ryg 

på 2.33.31, hvilket gav en 16. plads og som er nok til at kvalificere ham til Østdansk mesterskab til 

foråret. 

Rasmus Nielsen forbedrede blandt andet sin 200 bryst med 2 sekunder og slutter i tiden 2.56.74 (nr. 

11). Også i 100 bryst sætter Rasmus personlig rekord (1.22.76) 

Jannick Hansen forbedrer sin tid i 100 fri med 4 sekunder og slår ind i tiden 1.05.22. 

Mathias Holm svømmede en flot personlig rekord i 50 fri og kom ned på 28.85. 

Drenge årgang 2002 

Mikkel Ibsen bød på flot svømning og stabilt niveau gennem hele weekenden med personlige 

rekorder i samtlige starter. Bedste resultat var i 50 fri, hvor Mikkel svømmede 28.75, hvilket var 5. 

hurtigste tid. Også i 100 fri (1.03.55), 100 fly (1.15.55) og 100 medley (1.14.57) lå Mikkel rigtig 

flot og havde henholdsvis 7., 8. og 9. bedste tid. 

Sebastian Staal havde et fantomstævne, hvor han for første gang i lang tog et KÆMPE ryk i 

samtlige løb. Han viste for alvor klasse, og at han hører til blandt de bedste 02 drenge i 

landet.  Bedste resultat er 100 bryst, hvor Sebastian tog 4 sekunder af sin tidligere tid og slog ind i 

tiden 1.23.37, hvilket gav en 8. plads. I 200 fri bliver tiden 2.20.53 – en stor personlig rekord på 8 

sekunder. 



Victor Arendt Skytte havde ligeledes et stort stævne med personlige rekorder i alle løb og viste 

virkelig, at han har højt niveau i samtlige stilarter. I 200 ryg sætter Victor en personlig rekord på 7 

sek. og slår ind i tiden 2.36.08 (9. plads), I 200 bryst og i 100 bryst  bliver det til  henholdsvis en 8. 

og en 9. plads med tiderne 3.10.53 og 1.26.75. 

Emil Kildahl Døssing tager 4 sekunder af sin 200 ryg og slutter som nr. 10 i tiden 2.37.57. Også i 

100 fri sætter Emil personlig rekord (1.07.46). 

Niels Schoubye Brandt deltog høstede med en personlig rekord på 3,6 sekunder allerede her en ny 

kravtid til forårets Østdanske Årgangsmesterskab i 100 ryg i tiden 1:15.20. 

Drenge årgang 2003 

Christian Boutrup og Alexander Tullberg havde, selv om de er fra 2003 også kvalificeret sig til 

stævnet. Christian svømmede en stor personlig rekord i 400 fri og slog ind i tiden 5.02.99. Det 

palcerede ham som nr. 2 på den danske rangliste for årgang 2003. Alexander kappede også af sine 

tider, blandt andet i 100 medley, hvor han slog ind i tiden 1.19.99. I 200 bryst slutter Alexander i 

tiden 3.19.81 – en personlig rekord på ikke mindre end 10 sekunder. 

Piger årgang 2003 

Esther Heunicke viste flot svømning fra starten af stævnet med en rigtig flot 100 medley i tiden 

1.21.79, og derefter stabilt svømning resten af weekenden, hvor hun viste stor stil i sin 

brystsvømning. Her blev det til henholdsvis en 8. og en 9. plads i 100 bryst og i 200 bryst i tiderne 

1.26.66 og  3.09.26. 

Laura Boutrup, som har rykket sin crawl enormt både teknisk og fartmæssigt, fik kæmpestore 

personlige rekorder med hjem på især 400 (5.32.60)  og 200 (2.36.89). I 100 fly giver tiden på 

1.21.75 Laura en 10. plads. 

Maria Lund havde et flot stævne, hvor hun fik rykket sin ryg og crawl i forhold til Regions 

Årgangsmesterskabet. Især teknisk viste hun vejen.  I 100 og 200 ryg svømmer Marie 1.18.34 og 

2.48.84, hvilket giver Marie en 7. og en 8. plads. 

Caroline Buhl Schrøder leverede kæmpestore personlige rekorder hver evigt eneste gang, hun var i 

vandet! Af hendes mange gode tider kan hendes 200 ryg (2.54.66) nævnes, hvor hun tog over 10 

sek. af, samt hendes 400 fri (5.33.91), hvor hun tog mere end 5 sek. af på en måned. Begge tider er 

under kravtiden til forårets Østdanske Årgangsmesterskab. Derudover er hendes holdkaptider i 100 

fly og 100 fri også under det kommende Østdanske Mesterskab-krav. Et fantastisk stævne for 

Caroline, hvor hun samtidig demonstrerede sin alsidighed ved at svømme stærkt inden for mange 

forskellige stilarter. 

Cornelia Bergquist er også med i top 10. I 100 Medley bliver Cornelia nr. 10 i tiden 1.19.86.  I 200 

fri og i 100 bryst bliver det til 11. pladser i tiderne 2.33.90 og 1.29.28. 

Ingrid Lindemann forbedrer sin tid i blandt andet 100 fri og slutter som nr. 12 i tiden 1.11.70. 

Julie K. Rose svømmer sig til en 7. plads i 200 bryst i tiden 3.05.46. 



Mille Pedersensætter flotte rekorder og henter to kravtider til Østdansk Mesterskab  i hhv. 200 fri 

(2.36.54) og 200 ryg (2.55.66). 

Cassandra G. Nygaard fik en flot personlig rekord i 200 ryg (2.54.66), der også indløste en billet til 

Nakskov til forårets Danske Årgangsmesterskab. 

Piger årgang 2004 

Ida Poulsen leverede forbedringer så store, at hun allerede nu har kvalificeret sig til Dansk 

Årgangsmesterskab i 200 fri i tiden 2.44.90, hvilket gav en 8. plads og 200 medley i tiden 3.08.42 

(10. plads). Derudover viste hun sin imponerende alsidighed ved at svømme hurtige tider og kæmpe 

personlige rekorder i både bryst, medley og fri. I 100 medley blev det således til en 7. plads i tiden 

1.28.27. 

Karla Marie Fæster bliver nr. 6 i 200 ryg i tiden 3.08.48. 

Esmeralda Johansen kommer også i top 10 i 200 bryst i tiden 3.33.93. og bliver nr. 11 i 100 bryst i 

tiden 1.40.42. 

Emma Stolz bedste resulat blev en flot 9. plads i 400 fri i tiden 6.21.91. Emma sætter også personlig 

rekord i 200 ryg og slutter i tiden 3.40.49 og i 200 medley bliver det til ikke mindre end 6 sek. 

personlig rekord (3.24.13). 

Bedste holdkapresultat er en 4. plads i 4 x 100 medley. På holdet var Marie Lund, Esther Marie 

Heunicke, Laura Boutrup og Ingrid Lindemann. 

Stort tillykke med medaljerne og de flotte personlige rekorder. 

  



Andreas og Anton - update 

 

 

7. november 2014 

Ulla Schiellerup 

På opfordring har jeg lovet at forsøge at skrive lidt om Andreas og Anton – eller måske nærmere 

lidt om, hvordan deres ophold i USA forløber, hvordan svømmesæsonen i collegeregi er skruet 

sammen og hvordan man kan følge lidt med i, hvordan det hele kører derovre. 

Helt overordnet svømmer både Anton og Andreas for North Carolina State University (NCSU) 

Swimming & Diving team i Raleigh, North Carolina. Hele atletafdelingen på NCSU går under 

betegnelsen Wolfpack.  Både Andreas og Anton er på athletic scolarship – et system, hvor atleterne 

får betalt en større eller mindre del af deres udgifter til skole, mad, bolig og bøger, hvis de vurderes 

at passe ind på konkrete pladser på fx svømmeholdet. De går så samtidig på universitetet, hvor den 

overordnede atlet-organisation (NCAA –National College Athletic Assosiation) stiller krav om en 

passende fremdrift og et vist karaktergennemsnit for at de er ”eligible” – dvs. for at de kan stille op 

for svømmeholdet. 



Andreas er på 3. semester (Biological Science) og Anton på første (Engineering), og helt overordnet 

er systemet gearet til at tage hensyn til atleternes dagligdag. De har tilknyttet personlig academic 

adviser, kan vælge fag før de andre studerende, så fagenes skemaplacering bedre kan passes ind 

med deres træning, og så er der tvungent ophold på læsesalen (stempl ind og stempl ud), hvor 

antallet af timer (0-6 pr. uge for svømmere) tilpasses ens karaktergennemsnit J 

Svømmesæsonens to hovedbegivenheder er konkurrencer, der minder lidt om Danske Hold – dvs. 

svømmeholdet svømmer for point og placeres efter det samlede antal point for holdet. 

Første store stævne ligger sidst i februar og er den lokale ”conference”- dvs. den hvor måske 10 

hold fra samme del af USA svømmer mod hinanden. NCSU Wolfpack svømmer i ACC – Atlantic 

Coast Conference. Ved dette stævne er der ikke kravtider , og trænerne vælger selv hvilke 

svømmere der stilles med. Alle hold svømmer samme antal løb og alle discipliner skal dækkes, men 

holdene kan fordele svømmerne forskelligt med flere eller færre antal svømmere i de forskellige 

discipliner, dog kun et hold pr. holdkap. 

Den anden konkurrence er NCAA – division I – stævnet, er for alle 1. divisions colleges i USA. Der 

er kravtider, og de ca. 270 hurtigste collegesvømmere i USA kvalificerer sig. Stævnet ligger sidst i 

marts og kravtiderne er A og B tidskrav ligesom til OL, således at når alle med A krav er taget med, 

så kommer svømmere med B krav med ind til max antal deltagere er nået. Ved dette stævne 

svømmer holdene ikke samme antal løb,  idet dem som har flest svømmere med (dvs. flest med 

kravtid) også svømmer flest løb og derved selvfølgelig også ligger bedst i konkurrencen om flest 

point. 

I sæsonen her fra september og frem til de to store stævner svømmer de dualmeets en-to gange pr. 

måned mod andre universiteters svømmehold. Det er både på hjemme- og udebanestævner, så på 

den måde kommer de lidt omkring i landet. Jeg har nedenfor listet nogle sites, hvor man kan læse 

om disse stævner – imponerende både hvor mange tilskuere og debatter på diverse svømmesites 

disse dualmeets kan mobilisere. 

Nå, men tilbage til Anton og Andreas. Da Andreas startede sidste år, udfyldte han et hul de havde 

på sprintsiden i rygcrawl og til dels på sprint fri, mens Anton i år har suppleret holdet med en hårdt 

tiltrængt langdistance svømmer – der virkelig kan svømme hurtigt. De træner i hver deres gruppe – 

hhv. sprintgruppen og lang distancegruppen, selvom deres træningstider ligger nogenlunde 

samtidigt. De ligger stadig begge to godt placeret på deres hold og sidste sæson var Andreas med 

både ved ACC og NCAA stævnerne og de har begge gode chancer for at være med igen her til 

foråret. Deres hold rykker for 3. år i træk frem ad på listen over 1. divisionshold i NCAA, så det er 

jo ekstra sjovt at svømme med på et hold i fremdrift – her har de været heldige at komme ind på 

holdet på det rigtige tidspunkt. 

De bor begge sammen med andre svømmere – Anton sammen med en anden førsteårssvømmer i de 

traditionelle dorms på campus, hvor freshmens (første års svømmere/studerende) bor to og to 

sammen i et slags kollegieværelse med eget bad og toilet. Andreas, der i år er sophomore (2. års 

svømmer/studerende) bor sammen med 3 andre svømmere i et rækkehus lige uden for campus. 

 

 



Vil man gerne følge lidt mere konkret med i deres svømmeresultater er de bedste link : 

http://www.gopack.com/sports/c-swim/ncst-c-swim-body.html : NCSU Wolfpack 

svømmeholdets hjemmeside, hvor nyheder lægges op, man kan også finde planer over hvornår og 

hvor de svømmer dualmeets, liste over svømmere, holdets top 5 bedste tider for sæsonen mm 

https://www.facebook.com/PackSwimDive?fref=ts : Holdets FB side – her kan ses diverse twitter 

henvisninger, links til artikler om holdet mm 

http://www.collegeswimming.com/results/ : Her kan man se alle stævneresultater 

Swimswam.com : Generel svømmesite, der beskriver alt hvad der rører sig mht. til svømning. Man 

kan i menuen vælge college svømning – ACC – så får man de lidt mere specifikke nyheder, hvor 

man fx ofte kan læse et recap af de enkelte dualmeets. 

  

  

  

http://www.gopack.com/sports/c-swim/ncst-c-swim-body.html
https://www.facebook.com/PackSwimDive?fref=ts


RÅM gr 2+3 dag 2 

 

 

På sidste dagen af dette års RÅM gr. 2+3 blev der ligeledes vundet et utal af medaljer, sat et hav af 

personlige rekorder og igen hygget på tværs af køn og alder. Samlet set blev der vundet ikke mindre 

end 22 guld, 19 sølv og 26 bronzemedaljer, hvilket var en flot bedrift af de unge svømmere. 

AG3 

Set fra kanten af, og med udtagelser fra andre klubber, så er Sigma Swim et af de bedste 

talentudviklingsklubber i Nord. Ag3-svømmerne har virkelig en fantastisk teknik, og er tydeligt 

længere fremme, end de øvrige konkurrenter, hvilket er utroligt positivt.  

For drengene har vi en meget stærk 2003 gruppe, hvor Alexander Tullberg, Christian Boutrup, 

Christoffer Rekling, Lucas Christensen og Daniel Garne Larsen var i tæt dyst i de forskellige løb. 

Det var meget få løb, hvor det ikke var en Sigma Swim svømmer, der var øverst på podiet. 

Udover vores talentfulde drenge, er pigerne i 2005 ligeledes godt repræsenteret med Rosalie Ryding 

og Caroline Aagaard i spidsen. De vandt begge et utal af medaljer. 

  

AG2    

På sidste dagen var Ag2-svømmerne lige så godt svømmende, som på første dagen. Især Rasmus 

Nielsen, Frederik Bornemann, Jannick Hansen og Mathias Holm har virkelig taget et stort ryk, og i 

mange løb var de pænt med i toppen. Derudover har Victor Skytte været den helt store overraskelse 



fra Ag2, da han i flere løb satte personlig rekord med 15-20 sekunder, og i en del løb svømmede 

han også med i medaljekapløbet til trods for han svømmede i et sekundært heat. 

Ligeledes var pigerne også godt svømmende, da Asta Casandra Nygaard, Mille Pedersen og 

Therese Frederiksen fik sat en tyk streg under,at de nok skal være med til at give de bedste kamp til 

stregen. Endeligt har Ingrid Lindemann været forrygende svømmende i samtlige løb. Det skal blive 

spændende at følge hendes udvikling. 

 Alt i alt var det to meget tilfredse AG2-trænere, der afsluttede i søndags med bronze i 4*50 fri for 

pigerne og sølv i 4*50 fri for herre. Bjarke Schäfer og Martin Weeberg ser frem til 5 hårde uger, 

hvor svømmerne skal top tunes frem mod SRØ i dec. 

  



Regionsmesterskaber - Sigmas resultater 

 
Til regionsmesterskaber deltog piger årgang 2003, 2004 og 2005 og drenge årgang 2001, 2002 og 

2003. I det følgende er en oversigt over vores medaljetagere lørdag-søndag og nederst i artiklen 

finder du Stines kommenterer til 1-dagens resultat. 

Pigerne tog følgende medaljer: 

Årgang 2003 

Cornelia Bergquist, sølv i 100 fly, 1.22.72 

Laura Boutrup, bronze i 100 fly, 1.22.91 

Årgang 2004 

Camille Nørby, Guld i 100 bryst, 1.31.18 og i 200 medley, 3.08.47 og i 200 bryst, 3.17.30 samt sølv 

i 100 fly i tiden 1.37.83 og i 100 ryg, 1.26.77 

Kajsa G. Christensen, Guld i 200 fri, 2.45.84, i 100 fly, 1.29.98 og i 100 fri, 1.15 .20 samt i 400 fri, 

5.55.86 og søjv i 50 fri, 34.59 og 100 medley, 1.27.39 

Karla Marie Fæster, Bronze i 200 ryg, 3.19.27 

Ida Poulsen, Bronze i 200 medley, 3.19.78 

Årgang 2005 

Caroline Sofie Aagaard, Guld i 200 ryg, 3.33.97og i 100 ryg, 1.39.43 samt bronze i 200 fri, 3.22.51 

og i 50 fri, 40.85 

Rosalie Viola Ryding,Guld i 50 fri, 40.24, i 100 fri, 1.30.23 og Sølv i 200 fri, 3.21.62 og 100 ryg, 

1.40.46 samt bronze i 100 medley, 1.39.57 

Nikoline R. Armstrup, Bronze i 200 ryg, 3.48.92 



Caroline Mindested, Guld i 200 bryst, 4.07.92. 

Emma Stoltz, Bronze i 400 fri, 6.21.45 

4x 50 medley 

Bronze til Maria Lund, Esther Marie Heunicke, Cornelia Bergquist og Ingrid Lindemann, 2.28.92 

 

4 x 50 fri 

Bronze til Sigma Damer 1: Ingris Lindemann, Maria Lund, Cornelia Bergquist og Isabel Vang 

Hvitved 

Drengene tog følgende medaljer 

Årgang 2001 

Ulrik Blach Petersen, Sølv i 100 bryst, 1.19.27 og i 200 medley, 2.30.86 samt bronze i 200 ryg, 

2.32.33 og i 200 bryst, 2.48.97 

Frederik Røgind, bonze i 100 bryst, 1.19.53 

Frederik Bornemann, bronze i 100 fly, 1.14.77 

Mathias Holm, bronze i 50 fri, 28.95 

Årgang 2002 

Fredrik Eg Ibsen, Guld i 50 fri, 28.73 (delt med Leo Badaker fra Gentofte), Sølv i 200 medley og i 

100 fri, 1.02.36, i 100 ryg, 1.14.32 samt bronze i 200 fri, 2.18.65 

Mikkel Eg Ibsen, Bronze i 100 bryst i tiden 1.27.31 og i 50 fri, 29.20  

Emil Kildahl Døssing, Bronze i 200 ryg,2.41.85 

Årgang 2003 

Christian Boutrup, Guld i 200 fri, 2.32.43 og i 100 fly, 1.25.86, i 100 fri, 1.12.01 og i 100 medley. 

1.21.59 

Alexander Tuulberg, Guld i 100 bryst, 1.33.91,  i 50 fri, 31.63 og i 200 bryst, 3.19.46 samt sølv i 

200 fri, 2.34.92 og 100 medley, 1.21.83  

Lucas Emil Christensen, Guld i 200 ryg, 3.01.36, Sølv i 100 fly, 1.25.86;og i 100 ryg, 1.24.23 samt 

bronze i 200 fri, 2.41.32 og i 100 fri, 1.13.90. 

Daniel Garne Larsen, Bronze i 100 bryst, 1.38.94 og i 200 ryg, 3.07.89 

Christoffer Rekling, Guld i 100 ryg, 1.23.13. Sølv i 50 fri, 32.88 og i 100 fri, 1.13.79 samt Bronze i 

100 fly, 1.28.39 og 100 medley, 1.24.43 

4 x 50 medley 

Bronze til Ulrik Blach¨Petersen, Frederik Røgind, Frederik Eg Ibsen og Mikkel Eg Ibsen, 2.11. 

4 x 50 fri 

Sølv til Mathias Holm, Mikkel Eg Ibsen, Fredrik Eg Ibsen og Fredrik Røgind. 

Sigma Swim klart bedste klub efter første dagen 

Sigma swim deltog med mere end 100 spændte og forventningsfulde svømmere ved dette års RÅM 

gr 2 og 3 i Søllerød. Første dagen har budt på et utal af medaljer, flotte præstationer, kravtider og 

hygge på tværs af køn og alder. 



 

Sigma Swims Talenthold 

Sigma Swims Talenthold havde deltagelse af hele 7 2005 drenge, der alle havde klaret flotte 

kravtider til stævnet, til trods for de svømmer i gruppen 2003 og yngre. Samtlige drenge leverede 

flotte personlige rekorder, hvor specielt Sebastian Pedersen gjorde sig bemærket. Sebastian deltog i 

100 bryst, hvor han satte personlig rekord med ikke mindre end 8 sekunder, så tiden nu lyder på 

1.50, hvilket rakte til en flot 11 plads i det stærke felt. 

 

Derudover svømmede Ben Hargreaves en flot tid på 200 ryg, og med tiden 3.34.0 er han den 

absolut hurtigste i hans årgang på denne distance – lige efterfulgt af Tobias Jensen, der med 3.34.9 

svømmer sig ind på den næsthurtigste tid i Danmark. 

 

I 200 IM, hvor svømmeren skal mestre alle stilarter havde Talentholdet Nikolaj Petersen i vandet. 

Han leverede et meget flot teknisk løb, og med tiden 3.47, satte han en personlig rekord med hele 

15 sekunder. I 50 fri satte både Teodor Løvgren og Magnus Løfqvist personlig rekord med 2 

sekunder, mens Jonas Alexandersen svømmede op til hans bedste tid. 

 Sigma Swims Ag2 og Ag3 hold  

Efter intens træning i efterårsferien for begge hold havde trænerne store forventninger til de mange 

svømmere, og det må siges at disse forventninger blev indfriet. For nogle var der ekstra mange 

sommerfugle i maven, da der udover peronlige rekord og medaljer, også blev svømmet om de 

eftertragtede kravtider til dette års Sjællandsmesterskab i Gladsaxe. 

 

Følgende nye svømmere fik en af de eftertragtede kravtider: Mille Pedersen, Frederik Bornemann, 

Caroline Schrøder, Cassandra Nygaard, Jannick Hansen, Victor Skytte, Mathias Holm og Karla 

Fæster. Samlet set har Sigma Swim nu 27 svømmere kvalificeret til mesterskabet. Dette er en klar 

forbedring i forhold til sidste år. 

 

Stævnets første løb var 200 fri, hvor Kajsa Christensen i gruppen 2004 virkelig i bogstaveligt 

forstand svømmede fra alt og alle fra første armtag. Teknisk har Kajsa virkelig forbedret sig, og 



med tiden 2.45 svømmer hun sig ind på den 3. hurtigste tid i Danmark. Derudover svømmede Ingrid 

Lindemann en helt fantastisk flot 200 fri, og med 2.34 var hun ikke langt fra medaljeskamlerne. 

 

I 100 bryst var der virkelig højt niveau blandt de seje Sigma svømmere. Esther Heunicke og Julie 

Rose (2003) svømmer for første gang under 1.30, da de med tiderne 1.26 og 1.29 begge lige er 

udenfor medalje feltet. I samme løb, men i gruppen 2004, svømmede Camille Nørby sig til guld i 

både flot stil og med utrolig stort overskud, og vinder løbet i 1.30, hvilket er 8 sekunder foran 2. 

pladsen. I gruppen 2005 svømmer endnu en dygtig brystsvømmer sig til en flot ny personlig rekord, 

og denne gang er der tale om Julie Haunsø. Det samme var gældende for drengene, hvor den ene 

dreng efter den anden leverede flot svømning – Frederik Røgind og Ulrik Petersen (2001) kommer 

begge for første gang under 1.20, mens Mikkel Ibsen (2002) Daniel Larsen (2003) og Alexander 

Tullberg (2003) henholdsvis vinder bronze, bronze og guld i deres respektive årgange. Alle 

svømmere præsterede at svømme hurtigere end tidligere. 

  

I 100 fly overrasker Kajsa Christensen igen sine trænere ved at svømme sig ind i årets 3. hurtigste 

tid i 100 fly, og med tiden 1.29 kan hun være utrolig tilfreds med sit løb og guldmedaljen. 

Derudover svømmede både Cornelia Bergqvist og Laura Boutrup 1.22, hvilket var henholdsvis 

personlig rekord med 5 og 7 sekunder. Tiderne rakte til en flot sølv og bronzemedalje.  For 

drengene var den helt store overraskelse Frederik Bornemann, da han helt ud af det blå svømmer 

1.14 på 100 fly, og tilmed svømmer sig ind på en flot 3. plads. 

 

200 ryg for drenge 2003 var igen domineret af Sigma Swim, og 4 ud af 6 svømmere i finalen var 

repræsenteret af Sigma svømmere.  Der blev aldrig rigtig kamp om guldmedaljen, da Lucas 

Christensen hurtigt svømmede fra de øvrige – især hans undervandsarbejde gjorde forskellen. Der 

var tilgengæld kamp om sølv og bronze helt til sidste meter, hvor Daniel Larsen desværre måtte se 

sig slået på målstregen, men en flot bronzemedalje blev det.  I gruppen 2001 var det imponerende 

flot at se Ulrik Petersen svømme. Han havde virkelig fået styr på undervandsarbejdet, og var klart 

den bedste på det område, og selvom starten kiksede lidt, så svømmede hans sig ind på en flot 3. 

plads i stor ny personlig rekord. 

 

200IM var der tætte dyster især i gruppen 2004 piger, hvor Camille Nørby lå og sloges om 

guldmedaljen, mens Ida Poulsen lå og kæmpede om bronzen. Heldigvis for Sigma, så var de seje 

piger hurtigst på målstregen, hvilket gjorde at Camille tog guldet, mens Ida flot sejrede i kampen 

om bronzen. 

 

50 fri vinder Frederik Ibsen (2002) sin første guldmedalje ved stævnet i et utroligt tæt opgør med 

Leo Badaker fra Gentofte, mens bror Mikkel Ibsen tager en flot bronzemedalje. 50 fri var også det 

løb, hvor Mathias Holm virkelig slår sig løs, og med 28.9 svømmer hans sig til sin første 

mesterskabsmedalje.  

Også Christoffer Rekling og Alexander Tullberg svømmer en virkelig flot 50 fri med store 

personlige rekorder. Christoffer vinder sølv fra et sekundært heat, hvilket var virkelig flot. 

I samtlige pigeløb skal det nævnes at Sigma Swim har en helt fantastisk dygtig 2005 gruppe. De er 

teknisk rigtig dygtige, og er gode til at konkurrere. I samtlige løb blev der vundet op til flere 

medaljer fra netop denne grupper, og jeg er sikker på at vi i fremtiden vil se disse svømmere som 

nogle af de bedste. 

  

Tillykke til alle svømmere, trænere og holdledere med jeres fantastiske resultater i dag. 

Stine. 



 

Regionsmesterskab - guldvinderne 

Sigma Swim Birkerød og Søllerød Svømmeklub er her i weekenden den 1.-2. november vært ved 

årets Region Årgangsmesterskab (RÅM). Stævnet foregår i Skovlyskolens svømmehal.  

Piger årgang 2003 

Gro Grinda Rasmussen, Gladsaxe, Guld 200 fri, 2.29.28, i 50 fri, 29.73, 100 fri, 1.06.37 og 100 

medely, 1.15.86 

Liva Buchholt Johansen, Slangerup Svømmeklub, Guld 100 bryst, 1.24.07, i 200 medley, 2.47.97 

og 200 bryst, 2.59.28 samt i 400 fri, 5.07.83 

Luna Emilie Olsen, Slangerup Svømmeklub, Guld i 100 butterfly, 1.20.90 

Mia Rindshøj, Gladsaxe Idræts Forening, Guld i 200 ryg, 2.45.08 og i 100 ryg, 1.15.29 

Piger årgang 2004 

Kaja G. Christensen, Sigma Swim Birkerød, Guld i 200 fri, 2.45.84, i 100 butterfly, 1.29.98 og i 

100 fri, 1.15.20 samt i 400 fri, 5.55.86 

Camile Nørby, Sigma Swim Birkerød, Guld i 100 bryst, 1.31.18, i 200 medley, 3.08.47 og i 200 

bryst, 3.17.30 

Linnea Hietala, Helsingør Svømmeklub, Guld i 200 ryg, 2.59.60, i 50 fri, 34.37, 100 medley, 

1.26.41 og 100 ryg, 1.25.09 

Rosalia Viola Ryding, Guld i 100 fri, 1.30.23 

Piger årgang 2005 og yngre 

Maya Hauerberg Terp, JGI (Jyllinge) Svømmeklub, Guld i 200 fri, 3.21.51 

Caroline Salskov Jensen, Hørsholm Svømmeklub, Guld i 100 bryst, 1.49.56 

Caroline Sofie Aagaard, Sigma Swim Birkerød, Guld i 200 ryg, 3.33.97 

Rosaline Viola Ryding, Sigma Swim Birkerød, Guld i 50 fri, 40.24 og 100 ryg, 1.39.43 

Caroline Mindested, Sigma Swim Allerød, Guld i 200 bryst, 4.07.92 

Coroline Villum Færch, Helsingør Svømmeklub, 100 medley, 1.37.40 

4 x 50 medley 

Guld til Gladsaxe Piger: Mia Rindshøj, Amalie Schou, Gro Grinda Rasmussen, Terese Kjøller 

Rudbeck, 2.19.54 

 

4x50 fri 

Guld til A6 Piger: Luna Emilie Olsen, Lærke Schelde-Mollerup, Pernille Elm Jensen, Liva 

Buchholt Johansen, 2.04.59 

Drenge årgang 2001 

Mads Toft, Holbæk Svømmeklub, guld 200 fri 2.11.39 og i 100 fri, 1.00.14 samt i 400 fri, 4.39.83.  

Andreas Eklundt Sørensen, Helsingør Svømeklub guld i 100 bryst, 1.15.68, 200 medley, 2.30.78, 

50 fri, 27.38 og 200 bryst, 2.44.16 



William Christoffersen, Gladsaxe Idræts Forening, guld i 100 butterfly, 1.06.39 og i 100 medley, 

1.09.13 

Lukas Bruun Strøbæk, Gentofte Svømmeklub, guld i 200 ryg, 2.26.28 

Magnus Bækgaard Andersen, Hørsholm Svømmeforening, 100 ryg, 1.08.14 

 

Drenge årgang 2002 

Leo Badaker, Gentofte Svømmeklub, guld i 200 fri 2.15.55,  guld i 100 medley, 1.12.77 og guld i 

100 ryg, 1.14.11 

Christoffer H. Andersen, Søllerød Svømmeklub, Guld i 100 bryst, 1.17.89, i 100 butterfly, 1.11.53 

og i 200 medley 2.29.93, i 100 fri, 1.00.36 og i 200 bryst, 2.45.24 samt i 400 fri, 4.36.58. 

Davis Arneskov, Holbæk Svømmeklub, Guld i 200 ryg 2.34.71 

Fredrik Eg Ibsen,Sigma Swim Birkerød, Guld i 50 fri (Delt 1. plads med Leo Bedaker) 

Leo Bedaker, Gentofte svømmeklub, guld i 50 fri (delt 1. plads med Frederik Eg Ibsen, Sigam 

Swim Birkerød. 

 

 

Drenge årgang 2003 og yngre 

Christian Boutrup, Sigma Swim Birkerød, guld 200 fri 2.32.43, i 100 bytterfly, 1.25.86, i 100 fri, 

1.12.01 og i 100 medley, 1.21.59 

Alexander Tullberg, Sigma Swim Birkerød Guld i 100 bryst, 1.33.91, i  50 fri, 31.03 og i 200 bryst, 

3.19.46. 

Lucas Emil Christensen, Sigma Swim Allerød, Guld i 200 ryg, 3.01.36 

Christoffer Rekling, Sigma Swim Birkerød, Guld i 100 ryg, 1.23.13 

Holdkap drenge  

4 x 50 medley: 

Guld: Gladsaxe Drenge 1, Alfred August Grubert, Oskar Vårdal, William Christoffersen,Christian 

Crone, 2.05.94 

4x 50 fri: 

GUld: Gladsaxe drene: William Christoffersen, Alfred August Grubert, Oskar Vårdal og Christian 

Crone, 1.52.13 

Tak for nogle fantastiske dage - stort tillykke til de hurtige svømmere. 

  



Regionsmesterskab - medaljestatistik 

 

Og her er den endelige statistik: 

MEDALJEOVERSIGT PR KLUB GULD SØLV BRONZE 

Sigma Swim Birkerød  20 16  16 

Hørsholm Svømmeforeing  2  9  4 

Gentofte Svømmeklub   4  9  7 

Søllerød Svømmeklub  6 1  - 

Helsingør Svømmeklub 9 6  6 

Frederikssund Svømmeklub -  1  1 

Sigma Swim Allerød 2   2 7 

Slangerup 6  5  1 

Jyllinge (JGI) 1   1 7 

Gladsaxe 11 6 9 

Holbæk Svømmeklub  4  4 2 

Laksen - - 2 

Federiksværk - - - 

Sigma, Startfællesskab   1  3 

A6, Startfællesskab  1 1   

  



Pernille Blume på besøg 

 

 

 
 

Spændende - og overraskende - dag på Gruppe2's efterårstræningslejr i Allerød: De har fået besøg 

af Pernille Blume. Pernille startede dagen med et foredrag for svømmerne om motivation. Hvordan 

bevarer man som svømmer motivationen, når stævnerne ikke lige går som man håber eller sygdom 

driller.  

  

Hun forklarede også, at de skal fokusere på sig selv og ikke have fokus på de andre. Alle skal ikke 

trænes ens og alle udvikler sig forskelligt, og at de skal tro på det, også selvom de ikke ligger i top 

lige nu.  Senere skal holdet i vandet og trænes af Pernille. 

 

  



Herlev Swim Grand Prix 

5. oktober 2014 

Kirsten Andersen 

Årgangsgruppe 2 fra Birkerød deltog sammen med juniorerne i stævnet ”Herlev Swim Grand Prix”, 

der blev afholdt den 3.-5. oktober. Oprindeligt skulle årgangssvømmerne have svømmet på 

kortbane og juniorerne på langbane, men deltagerantallet var mindre end forventet, og derfor blev 

hele stævnet holdt på langbane. Herlev svømmeklub sørgede for nogle flotte rammer og alt 

fungerede flot. 

Årgangssvømmerne tog følgende medaljer: 

Piger, årgang 2003-2004 

• Conelia Bergquist (2003): Guld i 200 bryst (3.20.29), sølv i 100 bryst (1.34.61) og bronze 

50 fri (34.49) 

• Ingrid Lindemann (2003): guld i 50 fri (33.61) og sølv i 200 fri (2.50.53) 

• Esther Marie Heunicke (2003). Guld i 100 bryst (1.31.73) og i 50 bryst i tiden 41.54. 

• Laura Boutrup (2003). Guld i 200 fly (3.17.22) og bronze i 200 fri (2.54.55) 

• Maria Lund (2003): Guld i 200 fri (2.47.80) og 400 fri (5.46.69), sølv 50 fri (33.79) og 200 

ryg (3.00.57)samt bronze 50 ryg (38.98) 

• Kajsa G. Christensen (2004): Sølv i 400 fri (6.17.68) 

 Drenge, årgang 2001-2002 

• Ulrik Blach Petersen (2001): Guld i 400 medley (5.36.23) og bronze i 200 ryg (2.38.16), 

400 fri (4.58.43) og 200 bryst (2.59.98) 

• Frederik Eg Ipsen (2002): Bronze i 50 fly (31.26), 100 bryst (1.25.22) og 100 fly (1.14.35). 

• Frederik Røgind (2001): Bronze i 50 bryst (37.48) 

• Mathias Holm (2001): Bronze i 200 fly (3.19.94) 

Også blandt juniorerne var der flotte resultater: 

Damer, årgang 1999-2000 

• Cecilie Høgskilde (1999): Guld i 50 ryg (30.53), 400 fri (4.43.54) og 400 medley ( 5.29.38) 

samt sølv i 100 ryg i tiden 1.06.47. 

• Augusta Maria Christensen (2000): Sølv i 50 bryst (36.41) og bronze i 400 medley i tiden 

5.33.16. 

• Katrine Stampe (2000): Sølv i 50 fly (30.61) og bronze i 100 fly (1.09.89) 

• Andrea Lang Bolvig (2000): Sølv 200 fly (3.10.03) 

• Anne Huse Gaarde-Hansen (1999): Sølv i 100 fri (1.02.06), 100 fly (1.08.63) og 400 fri 

(4.49.04), Bronze i 50 fly (30.79) og 50 fri (28.78) 

• Amanda Egerod Lund (2000): Bronze 50 bryst (37.91) 



I 4 x 100 medley tog pigerne guld i tiden 4.38.32. På holdet var Cecilie Høgskilde, Augusta Marie 

Christensen, Katrine Stampe og Anne Huse Garde-Hansen. Og dagen efter tog samme 

holdbesætning bronze i 4 x 100 fri i tiden 4.15.75. 

Herrer, årgang 1997-1998 

• Frederik Dalhøj Paulsen (1998): Guld 50 fri (25.06), 400 fri (4.18.92) og 100 fly (59.61) 

samt sølv i 100 fri (54.89) og i 400 medley i tiden 4.50.43. 

• Mads Keis Jespen (1998): Guld i 100 ryg (1.04.07), sølv i 50 fly (28.24) samt bronze i 400 

fri (4.32.07) 

• Magnus Koch Sonneborg (1997): Sølv i 400 fri (4.31.69) 

• Jacob Weberg (1997): Bronze i 400 medley i tiden 5.04.43 

Også herrerne gjorde sig stærk gældende i holdkapperne. I 4 x 100 medley fik holdet sølv i tiden 

4.20.10. På holdet var Frederik Dalhøj Paulsen, Mads Keis Jepsen, Jacob Weberg og Magnus Koch 

Sonneborg. Det blev ligeledes til sølv til holdet i 4 x 100 fri i tiden 3.51.25. 

  

  

  

  

  



Værløse Cup 

26. september 2014 

Kirsten Andersen 

Årgangsgruppe 2 fik deres sag for til Værløse Cup lørdag den 20. september. Pigerne svømmede 

lørdag formiddag 3 løb: 200 fri, 100 medley og 200 ryg. Drengene svømmede om eftermiddagen 

400 fri, 100 fly og 200 bryst. Så næsten før de var kommet op af vandet, skulle svømmerne i vandet 

igen. Samtidig var svømmerne blevet bedt om IKKE at møde om i stævnebadedragt eller 

stævnebadebukser, men almindelig træningsbadedragt og – badebukser. Da drengene først skulle 

møde ind kl. 12.00, og stævnet var uden pauser, havde drengene ikke mulighed for at varme op i 

vandet, så de måtte varme op ved at løbe en tur og lave forskellige dryland-øvelser. 

Som Bjarke siger: ”Vi skulle til træningsstævnet lige have testet formen, inden stævnesæsonen for 

alvor begynder.” 

Det blev alligevel til både medaljer og personlige rekorder. 

Piger 10-11 år, årgang 2003-2004 

• Isabel Vang Hvitved, 2003: Bronze i 200 fri (2.39.24) 
• Cornelia Bergquist, 2003: Bronze i 100 medley (1.25.54), personlig rekord 2 sek. 
• Marie Lund, 2003: Sølv i 200 ryg (3.03.36) 

Drenge 12-13 år, årgang 2001 og 2002 

• Ulrik Blach Petersen, 2001: Guld i 400 fri (4.59.70), 100 fly (1.16.96) og 200 bryst (3.01.23) 
• Frederik Eg Ibsen, 2002: Sølv i 400 fri (5.07.20) og 100 fly (1.16.99). Tiden i 400 fri er en pr. på 17 

sek. 
• Mikkel Eg Ibsen, 2002: Bronze i 400 fri (5.17.52). Mikkel havde ingen officiel tid i 400 fri. 
• Frederik Røgind, 2001: Bronze i 200 bryst (3.05.15) 

Der var mange personlige rekorder.  

Piger 

• Cornelia Bergquist (2003) fik en pr. på 10 sek. i 200 fri og kom ned på 2.43.21. 
• Ingrid Lindemann (2003) gik pr. i alle tre løb og forbedrede eksempelvis sin tid i 200 ryg med 6 sek. 

og kom ned på 3.16.70. 
• Laura Boutrup (2003) forbedrede sin til i 200 ryg med 7 sek. idet hun slog ind i tiden 3.25.36., 
• Kaja G. Kristensen (2004) fik to personlige rekorder med hjem, nemlig i 200 fri og 200 ryg. I 

sidstnævnte tog hun 8 sekunder af og har nu en tid på 3.18.56 
• Ester Marie Heunicke fik pr. i alle tre løb, Ester Marie tog således 14 sek. af sin 200 fri og ikke 

mindre end 24 sek. af sin tid i 200 ryg og har nu en pr. i sidstnævnte på 3.12.46. 
• Camilla Nørby (2004) fik også to personlige rekorder med hjem. I 200 fri forbedrede Camilla sin tid 

med 8 sek. fra 3.19.06 til 3.11.61 og forbedre sin tid i 200 ryg med 10 sekunder fra 3.31.97 til 
3.21.97. 

• Betty Marie Jensen (2004) forbedrede sin til i 200 fri fra 3.50.38 til 3.18.61, dvs. en pr. på 32 sek. 



• Karla Marie Fæster (2004) kunne også glæde sig over to store personlige rekorder, nemlig en pr. på 
25 sek. i 200 fri, idet hun som Betty slog ind i 3.18.61. Og også en flot pr. i 200 ryg på 12 sekunder til 
3.32.78. 

• Mathilde Ramlov (2004) svømmede sig også til 2 personlige rekorder, nemlig i 200 fri og 100 
medley, så hendes pr. nu er henholdsvis 3.19.14 i 200 fri og 1.41.81 i 100 medley. 

• Katrine Bonefelt (2004) fik også 2 personlige rekorder, idet Katrine forbedrede sig tid i 100 medley 
med 3 sek., så den i dag er 1.48.15 og tog 19 sek. af sin 200 m ryg og har nu en pr. på 4.00.73. 

Drenge 

• Fredrik Eg Ibsen (2002) kom ned på 3.05.17 i 200 bryst, og det er en pr. på 11 sek. 
• Mikkel Eg Ibsen (2002) havde ikke tidligere svømmet 200 bryst og fik en pr. på 3.17.93. 
• Frederik Røgind (2001) forbedrede sin til i 400 fri med 5 sek. og ny pr. er 5.23.28. 
• Emil Døssing (2002) fik to nye pr. Emil tog 11 sek. af sin 200 bryst og kom ned på 3.24.43 og 15 sek. 

af sin 400 fri, ny tid 5.24.20. 
• Sebastian Staal (2002) forberede sin 100 fly med 1 sek., ny pr. er 1.26.26. 
• Mathias Riff Alexandersen (2001) forbedrede sin til i 100 fly med 7 sek, ny. pr. 1.36.64 
• Mads Rønn Olsen forbedrede sin tid i 400 fri med 3 sek. ny pr 6.11.35 
• Victor Arendt Skytte forbedrede sin tid i 2000 bryst med 16 sek. (3.25.20) og fik også en lille pr. i 

400 fri (5.57.51) 

 Årgangsgruppe 2 skal til stævne igen til Herlev Grand Prix den 3.-5. oktober. 

 

  



DM-cup i triatlon - finale 

 

 

Foto øverst: Præmieoverrækkelse i aspirantklassen. Foto ovenfor: Valdemar på vej over 

målstregen. 



17. september 2014 

Kirsten Andersen 

Sigma Tri ungdom fik to medaljer i DM cuppen i triatlon og Sigma Tri (Birkerød) fik 3 medaljer til 

DM. Der har været i alt 6 stævner, hvor triatlerne har kunnet deltage og samle point. Sidste og 6. 

runde blev afholdt i Kolding. Vinderen af hver runde får 1 point, nr. 2 får 2 point osv. Den med 

færrest point bliver dansk mester. De tre bedste runder tæller. 

Valdemar - dansk mester 2014 og bronze til Ulrik i klassen: aspirant 12-13 år . 

Valdemar Solok kunne fejre sin 13. års fødselsdag til stævnet i Kolding med en sikker sejr og en 

ligeså sikker samlet sejr. Valdemar blev nemlig dansk mester med 3 point. Herefter fulgte Oliver 

Salsby fra Røde Kro med 4 point og Ulrik Blach Petersen med 6 point.  

Navn 
1. afd.  

Ikast   

2. afd.  

Haslev 

3. afd. 

Værløse 

4. afd 

Fredericia 

5. afd. 

Holbæk 

 

6. afd. 

Kolding 

Point- 

3 bedste 

runder 

Valdemar Solok 

Sigma Tri 

Ungdom 

 Deltog 

ikke 
 1 point  1 point 

Deltog 

ikke 
1 point 1 point    3 

Oliver Salsby 

Røde Kro 
 1 point 

 Deltog 

ikke 
 3 point 1. point 2 point 4 point    4 

Ulrik Blach 

Petersen 

Sigma Tri 

Ungdom 

 2 point 
 Deltog 

ikke 
 2 point 2 point 3 point 3 point    6 

  

Helle Holm-Nielsen blev Dansk Mester i klassen: kvinder 50-54 år. 

Også de voksne fra Sigma Tri (Birkerød) markerede sig ved DM-cuppen. Helle Holm-Nielsen vandt 

en sikker sejr, selvom hun ikke kørte med i sidste runde på grund af en skade. 

Navn 
1. afd.  

Ikast   

2. afd.  

Haslev 

3. afd. 

Værløse 

4. afd 

Fredericia 

5. afd. 

Holbæk 

6. afd 

Kolding 

Point i alt 

3 bedste 

runder 

Helle Holm-

Nielsen 

 1 

point 

 1 

point 
 1 point 1 point 1 point 

 Deltog 

ikke 
    3 

 

 

 

 



Sanne Lassen fik sølv i klassen: kvinder 45-49 år. 

Der var spænding til det sidste, idet Sanne Lassen og Lykke Krarup fra Esbjerg begge havde 

mulighed for at tage guldet. De havde begge vundet 3 afdelinger, fordi de i 4 afdeling kom ind i 

nøjagtig samme tid, se nedenfor. Den sidste runde ville derfor blive afgørende. 

Navn 
1. afd.  

Ikast   

2. afd.  

Haslev 

3. afd. 

Værløse 

4. afd 

Fredericia 

5. afd. 

Holbæk 

6. afd 

Kolding 

Point i alt 

3 bedste 

runder 

Lykke 

Krarup 

Esbjerg 

 1 

point 

 Deltog 

ikke 
 1 point 1 point 

Deltog 

ikke 
 2 point     3 

Sanne Lassen 

Sigma Tri 
 2 

point 
 1 point 

Deltog 

ikke 
1 point 1 point  3 point     3 

Michael Birkebæk fik bronze i herrer 50-54 år 

Navn 
1. afd.  

Ikast   

2. afd.  

Haslev 

3. afd. 

Værløse 

4. afd 

Fredericia 

5. afd. 

Holbæk 

6. afd 

Kolding 

Point i alt 

3 bedste 

runder 

Flemming 

Hebsgaard 

Randers 

 1 point 1 point 
 Deltog 

ikke 

Deltog 

ikke 

Deltog 

ikke 
 2 point    4 

Michael Raadam 

Hareskoven 

Deltog 

ikke 
2 point 1 point 1 point  3 point  4 point    4 

Michael 

Birkebæk 

Sigma Tri 

Deltog 

ikke 

Deltog 

ikke 
1 point 

Deltog 

ikke 
 2 point  3 point    6 

Tillykke til medaljetagerne. 

  



Nordens hårdeste strandløb 

 
 

Foto: Kristin på vej over en af de mange mure. 

 

16. september 2014 

Der skulle kravles under pigtråd, hoppes i vandet fra 4 meter højde ned i det kolde havvand og dykkes under 

tønder, kravles igennem rør og over mure og meget mere, da 1556 deltagere – heraf 592 kvinder 

gennemførte Nordic Race Beach på Amager den 14. september. Løbet er på i alt 6 km.  

16. årige Kristin Blach Petersen fra Sigma Tri klarede de mange forhindringer i overlegen stil i 

tiden 42.41. En enkelt kvinde var dog lidt hurtigere, så Kristin måtte ”nøjes” med 2. pladsen i år. 

Kun 16 mænd kom hurtigere igennem banen. 

Udover Kristin deltog også Simone Heientzelmann og Daniel Nanni Serop fra Sigma Tri. Simone 

blev nr. 49 blandt kvinderne i tiden 55.24, mens Daniel Nanni Serup kom ind i tiden 45.17 og blev 

nr. 41 blandt mændene. 

  



DM for hold i Triatlon 

 

 

 



 

 

Foto viser præmieoverrækkelsen i henholdsvis" Age Group Veteran, kvinder", "Aspirant 14-15 år" , 

"Elite 16-17 år" og Age Group Veteran, herrer.. 

 



8. september 2014 

Kirsten Andersen 

Fire holdmesterskaber, et styrt, to punkteringer - der var masser af drama til Danske Mesterskaber i 

Triatlon for hold, der blev afholdt den 7. september 2014. 

DM for hold blev afholdt ved Skælskør Nor. Der var skybrud om morgenen, men høj sol da 

konkurrencen startede - og det gode vejr holdt. Aspiranteren 12-15 år skulle svømme 375 m Open 

Water, cykle ca. 11,5 km og løbe 2,5 km. Elite og Age Group skulle ud på den dobbelte rute: 750 m 

svøming, 23,4 km cykling og 5 km løb. 

Det blev til 4 holdmesterskaber. 

Aspirant, 14-15 år 

• Guld: Valdemar Solok (2001), Tobias Stavngaard (2000), Peter Gerlach (2000) og Emil 

Johnsen (2000) 

Alt klappede for holdet, der var oppe imod et meget stærkt hold fra Ganløse Tri. Holdet valgte, da 

de var 4 på holdet - og tredje løbers tid er afgørende, at lade Tobias og Emil trække ude på 

cykelruten og derefter løb de tre hurtigste fra Emil og sikrede holdet en supertid - og de 4 drenge 

guldet. Holdet fra Ganløse kom ind ca. 1 minut efter. De var også 4 på holdet - og her havde et styrt 

og en punktering sat deres 4. mand af. 

Elite, 16-17 år, mix 

• Guld: Asbjørn Sparre (1998), Kristin Blach Petersen (1998) og Kasper Henrik Pedersen 

(1997) 

Holdet havde en god svømning og et godt skift, men et styrt 100 m ude på cykelruten kostede en 

masse tid. Kasper havde problemer med sine cykelsko og et øjebliks uopmærksomhed betød, at han 

ramte kantstenen og fortsatte ud over styret og ind i en hæk. Samtidig punkterede hjulet. Det 

lykkedes at få klaret hjulet, og Kasper og holdet fortsatte - det viste sig bagefter, at Kasper havde 

forstuet hånden og havde slået det ene ben kraftigt - men guldet var hjemme. 

Age Group Veteran, herrer 

• Guld: Steffen Lüders, Michael Birkebæk, Peter Sandvang og Pelle Grønberg (Sigma Tris 

gamle gulddrenge) 

Holdet var favoritter og vandt igen, igen. 

Age Group Veteran, Damer 

• Guld: Cecilie Overby, Helle Holm-Nielsen og Sanne Lassen (SIGMATRI LADIES) 

Også her levede holdet op til favoritværdigheden og endte øverst på sejrsskamlen. 



 

Der var masser af flot triatlon - også fra de andre hold fra Sigma Tri og Sigma Tri Ungdom. 

 

Aspirant 14-15 år  

• Runa Rask (2000); Silje Thramkrongart (2001) og Cecilie Wodschow Grønbæk (2001) 

Holdet blev nr. 4 i aspirant 14.-15 år. Pigerne kom desværre til at køre for langt på cykelruten og 

mistede derfor kostbar tid. Både Runa og Silje var debutanter - Runa var hoppet ind med kort 

varsel, da Malte Howartzen måtte melde fra i ugen op til stævnet. 

• Ulrik Blach Petersen (2001), Victor Boyer (2000) og Emile Friis Preisler (2000) 

Holdet havde en super svømmetid og et lynhurtigt skift, men 2,5 km ude på cykelruten punktede 

Victor. Holdet fik skiftet slangen, men en defekt pumpe betød, at de måtte opgive. 

Age Group, herrer 

• Jacob Ladenburg, Marius Poulsen, Peter Sylvest og Simon Steensberg, Sigma Age Group 1. 

Holdet kom ind på en 12.-plads. 

Age Group Veteran 

• Martin Howartsen, Jan Vodschow, Allan Solok og Niels-Ole Gerlach (SIGMATRI 

UNGDOM FÆDRE 

• Carsten Dysted, Christian Nanni og Johnny Bay (SIGMATRI GENTS 1) 

De to hold blev henholdsvis nr. 5 og nr. 10.  

Stort tillykke med de flotte resultater både til deltagerne og til træner Johnny Petræus. 

  

  

  



DM i triatlon for hold 

 

 

Foto fra 2013. Til DM for hold skal holdet følges ad. Her er det Kristin, Simone og Mikkel på vej 

mod en bronzemedalje i Elite-junior herrer 18-19 år. Ældste deltager er bestemmende for, hvilken 

klasse holdet stiller op i. 

1. september 2014 

Kirsten Andersen 

Sigma Tri Allerød/Ungdom er i år repræsenteret med 4 ungdomshold og et fædrehold. Og Sigma 

Tri Birkerød stiller stærkt op i "Age Group" og "Age Group Veteran". 

Sidste efterår stillede Sigma Tri Undom med 2 hold – og begge hold kom på skamlen. DM for hold 

afholdes i år ved Skælskør. Her stiller Sigma Tri Ungdom med 4 ungdomshold – heraf 3 miksede 

hold og et rent drengehold. I ungdomsklasserne er det den ældste på holdet er afgørende for, hvilken 

klasse holdet stiller op i.  

De enkelte hold vil blive sendt af sted med 2 minutters mellemrum. 

Et hold kan består af enten 3 eller 4 deltagere. Holdets medlemmer skal følges af hele vejen – tredje 

løber i mål afgør holdets tid. Det betyder, at et hold med 4 deltagere er mindre sårbare overfor 



eksempelvis en punktering – holdet kan vælge, at de tre andre fortsætter og dermed stadig være med 

i kampen. 

Aspirant 12-13 år: 

• Malte Howartsen (2001); Silje Thramkrongart (2001) og Cecilie Wodschow Grønbæk 

(2001) 

Aspirant 14-15 år.  

• Valdemar Solok (2001), Tobias Stavngaard (2000), Peter Gerlach (2000) og Emil Johnsen 

(2000) 

• Ulrik Blach Petersen (2001), Victor Boyer (2000) og Emile Friis Preisler (2000) 

Elite, 16-17 år. 

• Asbjørn Sparre (1998), Kristin Blach Petersen (1998) og Kasper Henrik Pedersen (1997). 

Aspiranterne 12-13 år og 14-15 år skal svømme 375 m Open Water i Skælskør Nor, cykle 10 km og 

løbe 2,5 km. Mens Elite og Age Group skal ud på den såkaldte sprint-distance, der er 750 m Open 

Water, 20 km cykling og 5 km løb. I aspirantklassen konkurrerer pigehold, miksede hold og 

drengehold mod hinanden. I Eliteklasserne konkurrerer miksede hold sammen med herreholdene. 

Derudover stiller Sigma Tri Allerød med et fædrehold. Det er fædrene til Malte, Cecile, Valdemar 

og Peter, der stiller op i Age Group Veteran. Der kommer de op nogle stærke hold fra "egen" Klub, 

idet Sigma Tri (Birkerød) både stiller med "Sigma Tris gamle gulddrenge" og "SIGMATRI GENTS 

1". Sigma Tri (Birkerød) har også 4 meget stærke kvinder, SIGMA TRI LADIES 1, med i "Age 

Group Veteran". Og også i Age Group har Sigma Tri hold med. 

De fire hold i "Age Group Veteran" fra Sigma er: 

• Martin Howartsen, Jan Vodschow, Allan Solok og Niels-Ole Gerlach (SIGMATRI 

UNGDOM FÆDRE) 

• Steffen Lüders, Michael Birkebæk, Peter Sandvang og Pelle Grønberg (Sigma Tris gamle 

gulddrenge) 

• Carsten Dysted, Christian Nanni og Johnny Bay (SIGMATRI GENTS 1) 

• Cecilie Overby, Helle Holm-Nielsen og Sanne Lassen (SIGMATRI LADIES 

Og holdet der deltager i "Age Group" 

• Jacob Ladenburg, Marius Poulsen, Peter Sylvest og Simon Steensberg, Sigma Age Group 1. 

 Go Sigma. 

  

  



  



4:18:4 Flere Sigma resultater fra fredag og 

lørdag 

Til 4:18:4 fredag den 22. august havde Sigma tre repræsentater. Hurtigste mand på dagen var Søren 

Andersen fra KVIK TRI TEAM, der kom ind i tiden 0.50.08.  

Nr. 23 Peter Gerlach  0.57.40      14-17 år  Sigma Tri Ungdom 

Nr. 524 Esben Dahl Nielsen  1.11.48      45-49 år Sigma Tri 

Nr. 852 Oliver Vergereau  1.20.39      50-54 år Sigma Tri 

 

Lørdag den 23. august var også både Sigma Tri og Sigma Tri ungdom repræsenteret. Hurtigste vand på 

dagen var Søren Binderup fra KTK86, der gennemfører i tiden 0.49.18. 

 

Mænd 

Nr. 10 Jan Vodshouw          0.55.32      45-49 år   Sigma Tri   

Nr. 16 Patrick Wärme          0.57.06      25-39 år Sigma Tri 

 

Kvinder 

Hurtigste kvinde på dagen var Sabina Jacobsen, der kom ind i tiden 0.59.52. 

Nr. 16 Emile Friis Preisler  1.06.27      14-17 år  Sigma Tri Ungdom 

Nr. 32 Cecile Wodschouw Grøndbæk  1.08.41           13 år Sigma Tri Ungdom 

  



4:18:4 Sigma flot repræsenteret 

 
Sigma var rigtig flot repræsenteret ved 4:18:4 både i form af Sigma Tri (Birkerød), Sigma Tri Allerød 

(ungdom) og Sigma Swim, hvor alle fra Årgangsgruppe 1 deltog. 

 

Hurtigste mand var Kristian Munk Nielsen fra Ganløse Tri, der vandt i tiden 0,50.09, nogle få sekunder 

hurtigere end Steffen Lüders. Asbjørn Sparre Laksafoss havde næsthurtigste svømmetid blandt samtlige 

mandlige deltagere.  

 

Her følger en oversigt over alle sigma-resultaterne: 

 

Herrer: 

Nr. 2 Steffen Luders  0.50.15         50-54 år Sigma Tri 

Nr. 9 Michael Birkebæk  0.53.36         50-54 år Sigma Tri 

Nr. 22 Claus Iversen  0.56.18   Sigma Swim 

Nr. 23 Niels M. Battrup  0.56.42   Sigma Tri Ungdom 

Nr. 25 Asbjørn L. Spaare  0.57.01         14-17 år Sigma Swim 

Nr. 98 Anton Borring Andersen  1.01.06         14- 17 år Sigma Swim 

Nr. 114 Ulrik Blach Petersen  1.01.50         13 år Sigma Tri Ungdom 

Nr. 209 Kapser Jepsson  1.05.02         14-17 år Sigma Swim 

Nr. 237 Sebastian Tuulberg  1.05.42         14-17 år Sigma Swim 



  Oliver Schiellerup  1.06.27         14-17 år Sigma Swim 

  Peter Spragge  1.07.00         50-54 år Sigma Tri 

  Kristian Torp  1.08.45         14-17 år Sigma Swim 

  Alexander Eggers  1.09.25         14-17 år Sigma SWim 

  Bjørn Rechinger  1.11.52         50-54 år Sigma Tri 

  Jacob Krog Christoffersen  1.15.23         14-17 år Sigma Swim 

  Mads Thorenfelt Poulsen  1.19.33         14-17 år Sigma Swim 

  Christian Kjærgaard Jensen  1.32.28         14-17 år Sigma Swim 

 

Kvinderne løb blev vundet af 15.-årige Anne Holm fra Ganløse Tri i tiden 0.51.43. Mia Steen Duus og Lea 

Uno Joensen havde 3. og 4 hurtigste svømmetid blandt samtlige kvindelige deltagere. 2002-pigerne var 

tilemldt i klassen 14-17 år. 

Nr. 2 Stine Møllebro         0.53.56        30-34 år    Sigma Tri   

Nr. 8 Mette Dalsgaard         1.00.11        35-39 år Sigma Tri 

Nr. 104 Christina Lund Hansen         1.13.15        30-34 år Sigma Tri 

Nr. 174 Anne Føyn         1.16.38        14-17 år   Sigma Swim 

Nr. 175 Julie Stampe         1.16.41        14-17 år   Sigma Swim 

  Mia Steen Duus         1.19.03        14-17 år Sigma Swim 

  Lea Uno Joensen         1.22.55        14-17 år Sigma Swim 

  Camille Erichsen         1.24.20        14-17 år Sigma Swim 

  Mille Graasbøll         1.26.18        14-17 år Sigma Swim 

  Julie S. Mejer         1.28.54        14-17 år Sigma Swim 

Folkefesten 4:18:4 fortsætter i morgen og på lørdag, inden det går løs med Ironman-distancen. 

  



DM Cup i triatlon - 5. afdeling 

Kirsten Andersen 

17. august 2014 

Sigma Tri Allerød (Ungdom), der trænes af Johnny Petræus, havde 6 repræsentanter med til 5. 

afdeling af DM-serien - og fik to pladser på podiet, idet Valdemar Solok blev nr. 1 og Ulrik Blach 

Petersen nr. 3 i klassen drenge 12-13 år. 

DM-serie består af 6 stævner, og 5. runde blev afholdt i Holbæk. Regnen silede ned uafbrudt og 

skabte glatte veje. Svømingen foregik i Holbæk havn, men vandet var uden de store bølger. De 

yngste triatleter 12-13 år og 14-15 år skulle gennemføre et triatlon med 375 m svømning, 10 km 

cykling og 2,5 km løb. Dommeren valgte imidlertid at ændre cykelruten, så der i stedet skulle køres 

12 km. Dommeren vurderede, at det sikreste vendepunkt på "ud-hjem-ruten" - i forhold til de meget 

glatte veje -  lå 3 km ude og ikke 2,5 km ude på ruten. Ruten skulle gennemkøres to gange. Den lidt 

længere rute var til fordel for de gode på cyklen. 

Cæcilie Wodschow Grønbæk nr. 5 i klassen piger 12-13 år. 

  Samlet tid               Svømning 1. skift     Cykling 2. skift Løb 

Cæcilie  55.07 9.52 1.30  28.24  2.03  13.18 

Cæcilie kom op efter svømningen sammen med de første piger i hendes alderklasse og fulgte godt 

med på cyklen - ved det afsluttende løb blev Cæcile overhalet og endte på 5. pladsen. Cæcilie har 

ikke deltaget i de øvrige runder og er dermed ikke med i kampen om DM-medaljerne.  

Valdemar Solok blev nr. 1  og Ulrik Blach Petersen  nr. 3 i klassen drenge 12-13 år  

  Samlet tid               Svømning 1. skift     Cykling 2. skift Løb 

Valdemar  45.00  7.30 1.34  24.52  1.27  9.37 

Ulrik  47.53  7.30 1.19  27.17  1.13  10.34 

Ulrik og Valdemar kom op som de første i deres klasse efter svømningen. Ulrik kom først ud af 

skiftezonen men blev hurtigt overhalet af Valdemar, der derefter ikke så sig tilbage. Kort før skiftet 

fra cykel til løb blev Ulrik overhalet af Oliver Salsby fra Røde Kro og endte på 3. pladsen. 

Forløbig samlet resultat, drenge 12-13 år 

Efter de 5 første afdelinger fører Valdemar Solok - og Ulrik Blach Petersen ligger på en 3. plads 

efter Oliver Salsby fra Røde Kro  i klassen drenge 12-13 år. De tre bedste runder tæller med. 

Vinderen får 1 point, nr. 2 får 2 point, nr. 3 får 3 point, nr. 4 får 4 point osv. Den med FÆRREST 

point samlet bliver dansk mester. Valdemar fører derfor med 3 point, Oliver Salsby fra Røde kro har 

4 point og Ulrik har 6 point - inden den afsluttende afdeling køres i Kolding. 



Navn 
1. afd.  

Ikast   

2. afd.  

Haslev 

3. afd. 

Værløse 

4. afd 

Fredericia 

5. afd. 

Holbæk 

Valdemar Solok  Deltog ikke  1 point  1 point Deltog ikke 1 point 

Ulrik Blach Petersen  2 point  Deltog ikke  2 point 2. point 3 point 

Oliver Salsby  1 point  Deltog ikke  3 point 1. point 2 point 

Victor Boyer blev nr. 8 og Valdemar Beck nr. 10 i klassen drenge 14-15 år  

  Samlet tid               Svømning 1. skift     Cykling 2. skift Løb 

Victor Boyer     49.47  8.50  1.32  27.05  1.51  10.29 

Valdemar Beck  50.56  9.50  1.31  27.18  2.04  10.13 

 

Victor kom op af vandet som nr. 9 i sin klasse og fik lavet et hurtig skift, der gjorde, at han kom ud som nr. 8 

på cyklen - en placering han holdt resten af løbet. Valdemar kom op som nr. 11 - men fik på det afsluttende 

løb overhalet en af konkurrenterne og endte som nr. 10. Klassen blev vundet i tiden 41.52. 

 

Forløbig samlet resultat, drenge 14-15 år 

Navn 
1. afd.  

Ikast   

2. afd.  

Haslev 

3. afd. 

Værløse 

4. afd 

Fredericia 

5. afd. 

Holbæk 

Victor Boyer  Deltog ikke  6  2 4 8 

Valdemar Beck  Deltog ikke  9  Deltog ikke 5 10 

Oliver Boyers og Valdemars Becks 3 bedste runder giver dem henholdsvis 12 og 24 point. Klassen 

er forsat meget åben - Oliver ligger med 12 point på en foreløbig 3. plads blandt dem, der har 

deltaget i 3 runder allerede, men nogle af de stærkeste i kassen har kun været med i to runder - så alt 

kan ske. 

Asbjørn Sparre og Mathias Høgh-Hansen blev henholdsvis nr. 11 og 13 i Agegroup 16-39 år 

  
Samlet 

tid               
Svømning 

1. 

skift     
Cykling 

2. 

skift 
Løb 

Asbjørn  Sparre    1.12.44  11.29  38.15  -  -  21.24 

Mathias Høgh-

hansen 
 1.14.21  12.32  1.41  36.45  1.53  21.30 



Asbjørn (16 år) og Mathias (20 år) skulle svømme 750 m, cykle 20 km og løbe 5 km. Asbjørn 

valgte som en af de få at svømme uden våddragt og kom op som 6. hurtigste svømmer i hans 

aldersklasse. Ikke alle Asbjørns mellemtider blev registreret, men han lå nr. 10 efter cyklingen, men 

blev overhalet af en af konkurrenterne på løbet og endte med en 11. plads. Mathias Høgh-Hansen 

kom op af vandet som nr. 10 og ind som nr. 13. Klassen blev vundet i tiden 1.01.23. 

Sidste afdeling: 

6. afd. 14. sept Kolding, Åbent vand 

  



DM cup i triatlon - 4 runde 

 
Foto: De yngste triatleter er ved at gøre klar til start. 

Kirsten Andersen 

9. august 2014 

Sigma Tri Allerød (Ungdom)  havde 4 repræsentanter: Ulrik Blach Petersen (12-13 år) og Victor 

Boyer og Valdemar Beck (14-15 år) og Mathias Høgh-Hansen, der deltog i Age-group 16-39 år. 

DM-serie består af 6 stævner, og 4. runde blev afholdt i Fredericia. De yngste triatleter 12-13 år og 

14-15 år skulle gennemføre et triatlon med 375 m svømning, 10 km cykling og 2,5 km løb. For at 

blive dansk mester skal de yngste deltage i 3 runder, mens Eliten skal være med i 4 runder. 

Vinderen får 1 point, nr. 2 får 2 point, nr. 3 får 3 point, nr. 4 får 4 point osv. Den med FÆRREST 

point samlet bliver dansk mester. 

De yngste triatleter - de såkaldte aspiranter 12-15 år skulle starte i 1 heat kl. 9.00. Her var blæst og 

masser af bølger. Vandtemperaturen var 19,3 og det var derfor valgfrit at svømme med eller uden 

våddragt. Alle valgte våddragt på grund af de store bølger. Og allerede efter 25 m i vandet begyndte 

feltet af falde fra hinanden. Simon Brixner - konkurrencesvømmer fra Holbæk (14 år) lagde sig i 

spidsen - men blev indhentet af Ulrik, og de kom op i præcis samme tid, nemlig 6.35 med 20 sek 

ned til nr. 3. Victor Boyer og Valdemar Beck kom op i henholdsvis tiden 7.39 og 7.53 som 

henholdsvis nr. 4 og 5 i deres klasse (14-15 år). 

På vej ind i skiftezonen efter cyklingen blev Ulrik overhalet af sin nærmeste konkurrent Oliver 

Salby fra Rød Kro med 2 sek. Victor og Valdemar kom ind i skiftezonen efter cyklingen med 1 sek. 

forskel, og her lå de fortsat nr. 4 og 5 i klassen (13-14 år) - og som beskrevet nedenfor blev det også 

det endelige resultat. 



Derefter var der 2,5 km løb tilbage - og efter et stykke tid begyndte publikum at røre på sig - nu 

måtte de første snart være der - og pludselig kom tre drenge fra modsatte side end forventet - og løb 

i mål og kort efter også Oliver Salsby og Ulrik. Derefter kom der triatleter ind fra alle sider - og 

efterfølgende viste det sig, at stort set ingen havde løbet den samme rute. Kun de der havde fulgtes 

af 2 eller 3 stykker havde løbet samme rute - og ingen havde løbet den rigtige. Inden start havde 

flere spurgt til løberuten, fordi den ikke var lagt ud på nettet eller hængt op på stævnepladsen - og 

alle havde fået at vide - bare rolig, der er vejvisere hele vejen. Der var imidlertid ikke éen official til 

at vise vej, så det hele endte med, at man valgte at sige, at det var tidspunktet triatleterne afsluttede 

cyklingen, der var afgørende for placeringen. Alt plejer at fungere perfekt i Fredericia - men man 

havde ikke taget højde for, at man for første gang havde aspirantklassen med - og det er sikkert 

derfor, at ruten f.eks. ikke var lagt ud på nettet forinden. 

 

Ulrik Blach Petersen  nr. 2 i klassen 12-13 år 

  Samlet tid               Svømning 1. skift     Cykling 

Ulrik  29.06  6.35 1.55  20.36 

Nr. 1, Oliver Salby fra Røde Kro kom ind i tiden 29.04.  

Victor Boyer  og Valdemar Bech blev nr. 4 og 5  i klassen14-15 år o 

  Samlet tid               Svømning 1. skift     Cykling 

Victor        29.52  7.39  2.07  20.06 

Valdemar  29.53  7.53  1.55  20.05 

Nr. 1 Andreas Nørregaard fra århus kom ind i tiden 24.43. 

Mathias Høgh-Hansen blev nr. 8 i Age Group 16-39 år 

         Samlet tid                          Svømning     1. skift           Cykling   2 skift   Løb 

Mathias         1.09.11  6.55  2.03  37.30  54,0  21.49 

Mathias skulle svømme 375 m, cykle 20 km og løb 5 km. Der er mange deltagere i klassen 16-39 år 

og Mathias havde et rigtig godt race og kom ind som nr. 8 ud af 53 deltagere. Klassen blev vundet 

af Lau Larsson fra Odense i tiden 59.41. 

Næste afdelinger: 

5. afd. 17. august Holbæk, Åbent vand 

6. afd. 14. sept Kolding, Åbent vand  



DM -cup i Triatlon - 3. afdeling 

Kirsten Andersen 

20. juli 2014 

Sigma Tri Allerød (Ungdom)  havde 3 repræsentanter: Valdemar Solok (12-13 år), Ulrik Blach 

Petersen (12-13 år) og Victor Boyer (14-15 år). Alle tre kom på podiet i 3. afdeling søndag den 20. 

juli 2014. 

DM-serie består af 6 stævner, og 3. runde blev afholdt i Værløse. De yngste triatleter 12-13 år og 

14-15 år skulle gennemføre et triatlon med 375 m svømning, 10 km cykling og 2,5 km løb. For at 

blive dansk mester skal de yngste deltage i 3 runder, mens Eliten skal være med i 4 runder. 

Vinderen får 1 point, nr. 2 får 2 point, nr. 3 får 3 point, nr. 4 får 4 point osv. Den med FÆRREST 

point samlet bliver dansk mester. 

 

Svømningen skulle have foregået ved Furesø Bad, men på grund af alger flyttede arrangørerne 

svømningen til Søndersø. Ændringen blev først medelt til deltagerne lørdag eftermiddag, og 

cykelruten blev derved også ændret. Samtidig var skiftezonen til skift fra svømning til cykling 

naturligt nok placeret ved Søndersø, mens skiftet fra cykling til løb lå ude på Værløse flyvestation. 

Mange deltagere blev noget presset, inden de overhoved kom til start, fordi det tog lang tid at 

komme fra den ene skiftezone til den anden og få lagt tingene klar - og så samtidig skulle forholde 

sig til de mange ændringer. Eliten måtte ikke svømme med våddragt, mens det var valgfrit for de 

øvrige. Valdemar og Ulrik valgte også at svømme uden for dermed at spare tid i skiftezonen. Der 

var ikke så mange deltagere i de enktle klasser som ved de tidligere afdelinger på grund af ferien, så 

der var gode muligheder for at få en god placering. 

Valdemar Solok blev nr. 1  og Ulrik Blach Petersen  nr. 2 i klassen 12-13 år  

  Samlet tid               Svømning 1. skift     Cykling 2. skift Løb 

Valdemar  42.06  7.35 1.44  21.31  44 sek  10,32 

Ulrik  44.04  7.31 2.06  22.52  31 sek  11.04 

Nr. 3, Oliver Salby fra Røde Kro kom ind i tiden 46.34.  

Victor Boyer blev nr. 2 i klassen14-15 år o 

  Samlet tid               Svømning 1. skift     Cykling 2. skift Løb 

Victor         49,36  7.51 2.51  25.46  1.07  12.01 

Victor fulgte godt med på svømningen og havde også et fint skift, selvom han også lige skulle ud af 

sin våddragt, men lige da han var kommet ud af skiftezonen, blev han stoppet, fordi han havde tabt 

sit mavebælte med nummer inde i skiftezonen. Og så måtte Victor løbe tilbage og hente det. Her var 



cykeltiden begyndt at tikke, og der gik et par minutter med at hente bæltet. Klassen blev vundet af 

Pelle-Ockar Lambertsen fra Stevns i tiden 40,30. 

Forløb samlet resultat 

Efter de tre første afdelinger fører Valdemar Solok - og Ulrik Blach Petersen ligger på en delt 2. 

plads sammen med Oliver Salsby i klassen drenge 12-13 år.  

Navn 1. afdeling, Ikast   2. afdeling, Haslev 3. afdeling, Værløse 

Valdemar Solok  Deltog ikke  1 point  1 point 

Ulrik Blach Petersen  2 point  Deltog ikke  2 point 

Oliver Salsby  1 point  Deltog ikke  3 point 

Oliver Boyer har samlet 8 point i klassen drenge 14-15 år - 6 point fra 2. runde og 2 point fra 3. 

afdeling.  

Næste afdelinger: 

4. afd. 9. august Fredericia, Åbent vand 

5. afd. 17. august Holbæk, Åbent vand 

6. afd. 14. sept Kolding, Åbent vand 

  



Dansk Årgangsmesterskab gr 2 

 
23. juni 2014 

Det danske årgangsmesterskab blev holdt i Gentofte i Kildeskovshallen på 50 m bane fra fredag den 

20. juni til søndag den 22. juni 2014. Stævnet var for årgangsgruppe 2. Dvs. drenge årgang ”2000” 

og ”2001 og yngre”, samt piger årgang ”2002” og ”2003 og yngre”. Det blev til 10 individuelle 

medaljer og 4 medaljer i holdkap konkurrencerne. 

Sebastian Tullberg, årgang 2000 

Guld i 50 fri (25.68), 100 fri (56.25), 200 fri (2.02.65), 100 ryg (1.05.08) og 200 IM (2.16.83) samt 

bronze i 400 fri (4.24.30) og 200 ryg (2.20.44). 

Anne Føyn, årgang 2001 

Sølv i 200 individuel medley (2.37.42), bronze i 200 fri (2.19.44) og 400 medley (5.33.53) 

Holdkap 

Mille Graasbøll, Anne Føyn, Julie Stampe og Clara Gjerløb vandt guld i 4 x 200 individuel medley, 

og sølv i de tre øvrige holdkapkonkurrencer: 4 x 100 medley, 4 x 200 fri, 4 x 100 fri. Guldet gik til 

Kvik Kastrup. 

  



DÅM gr2 3. og sidste dag 

 
Så blev 3. dagen, og dermed dette års udgave af DÅM gr2, afsluttet! Endnu en gang med medaljer, 

personlige rekorder og fantastisk flot svømning, af de unge svømmere fra Sigma! 

 

Dagen blev skudt i gang med 4x200 fri for herrer, hvor Sigma var repræsenteret ved Frederik Bornemann, 

Kristian Torp, Oliver Schiellerup og Mathias Holm, som leverede en flot holdkap. 

På pigesiden, stillede Sigma til start med den faste 02'er kvartet bestående af Anne Føyn, Clara Gjerløv, 

Julie Stampe og Mille Graasbøll, som svømmede sig til endnu en sølvmedalje i tiden 9.39,12! 

 

Dagens første individuelle løb var 200 IM, et løb som Sigma efterhånden er blevet stærkt repræsenteret i, 

og det blev leveret mange flotte personlige rekorder til Mathias Riff Alexandersen (2.58.71), Christian 

Boutrup (2.57.94), Emil Døssing (2.55.69), Sebastian Staal (2.54.70), Mikkel Ibsen (2.52.31), Frederik 

Røgind (2.49.08), Rasmus Nielsen (2.46.95), Ulrik Blach Petersen (2.41.60) og Frederik Ibsen (2.39.40). 

I den ældste aldersgruppe formåede Sebastian Tullberg at svømme sig til sin 3. guldmedalje ved dette 

mesterskab, da han med stor styrke og vilje, på især de sidste 100 meter, satte konkurrenterne på plads, 

og slog hånden i væggen i tiden 2.16,83. 

Hos pigerne viste Cecilie Porsdal, Laura Boutrup, Caroline Schrøder, Esther Marie Heunicke, Ingrid 

Lindemann og Maria Lund stor formstyrke og flot svømning, hvor mange af 03'er pigerne næsten satte to 

cifret personlige rekorder, og viste hermed, at deres hårde træning op til, virkelig har givet pote! 

Hos de ældste piger svømmede Mille Graasbøll et fantomløb, og med en tid som omregnet til kortbane er 

omtrent 3 sek PR, inkasserede hun en flot 5 plads, og opfylder dermed kravet om en af de eftertragtet 

ITUP pladser til næste sæson! 



I finalen var Anne Føyn i vandet, hvor der på forhånd var lagt op til tæt duel om podie-placeringerne, men 

med endnu et flot løb og en hurtig sidste 50, svømmede Anne sig til sin første individuelle sølvmedalje, og 

slutter dermed et fænomenalt DÅM af! 

 

I 100 fri satte Jannick Hansen en ny flot PR og svømmede sig med tiden 1.09,93 for første gang under 

1.10,0  på langbane. Frederik Ibsen tilbagelagde de 100 fri i 1.03,82 og viste igen at han er en af DK's 

absolut bedste 02'er drenge. Kristian Torp formåede også at fortsætte sit høje niveau fra resten af 

stævnet, og svømmer en stor velfortjent PR i 1.03,63. Vanen tro, var Sebastian Tullberg også til start i en af 

paradedisciplinerne, og kunne efter 56,35 sek og en hård duel, tage armene i vejret og kalde sig dansk 

mester for 4. gang. 

Hos pigerne var Sigma repræsenteret ved Julie Stampe, samt Julie Krog, som leverede en flot ny PR og 

viser her lige så flotte takter, som i hendes bryst løb. I samme løb markerer Isabel Vang Hvitved sig helt 

fremme, da hun i tiden 1.11,62 bliver nr 5 og endnu en gang beviser, at hun er med i toppen af den danske 

03 årgang. 

 

I 100 butterfly var Sigma igen til start, denne gang med brødrene Ibsen, som begge to svømmede 

personlige rekorder, og viste stor teknisk styrke, i en stilart, som hele holdet har haft stort fokus på i det 

sidste stykke tid. Frederik Røgind formåede også at hæve sit niveau fra gårsdagens løb, og svømmer sig 

også til en flot ny personlig rekord. 

Blandt de mindste piger, viste Caroline Schrøder, Laura Boutrup og Isabel Vang Hvitved, ligesom drengene, 

store fremskridt i deres butterfly, og bliver krediteret med 3 flotte PR. 

 

I 100 ryg svømmede Mathias Alexandersen et rigtig flot løb og skar over 2 sek af sin PR således af den nu 

lyder på 1.20,46. Samtidig svømmede Frederik Bornemann (1.18.36) og Ulrik Blach Petersen (1.15.86) også 

2 rigtig flotte løb, og holder niveauet fra resten af stævnet. 

Hos de ældste drenge, viste Oliver Schiellerup store forbedringer i forhold til gårsdagens rygcrawl, og 

svømmer således en meget bedre tid samt ny PR (1.14.17). 

Igen var Sebastian Tullberg at finde i finalen, hvor han også her viste stor styrke, da han med over 1 sek 

henviste de jydske drenge til 2 og 3. pladsen. Sebastian slutter således et flot DÅM af som 5-dobbelt dansk 

mester, hvor han for alvor har været sat under hårdt pres, men med et køligt overblik viste, at han sagtens 

kunne stå distancen og at han er en fortjent dansk mester. 

Hos de yngste piger svømmer både Ingrid Lindemann og Maria Lund sig ind i nye flotte PR, hvor Maria igen 

viser sig fremme i top 10. også Clara Gjerløv, Mille Graasbøll og Julie Stampe svømmer her flotte tider og 

markerer sig helt fremme. Især Julie Stampe som med tiden 1.16,22 svømmer næsten 2 sek. PR og får en 

flot 7. plads. 

 

Stævnet blev afrundet med 4x100 fri, hvor alle Sigmas 8 drenge fra de 2 hold på flotteste vis sluttede et 

langt stævne af, med tider under, eller lige op til, hvad de havde præsteret resten weekenden. 

Det samme gjorde sig gældende for Sigmas yngste pige holdkap, som på trods af næsten opbrugte 

kræfter, leverede en flot præstation. 

Pigernes førstehold, igen bestående af Mille Graasbøll, Anne Føyn, Julie Stampe og Clara Gjerløv, måtte 

igen tage til takke med en flot sølvmedalje, efter en intens duel med KVIKspiger, som altid får hele hallen 

til at stå op. Pigerne måtte dog igen sande, at hvis det igen skulle lykkedes at slå pigerne fra KVIK, krævede 

det en præstation over evne fra samtlige 4 svømmere. 

 



Således sluttede DÅM 2014. Et flot stævne, som har budt på rigtig flot svømning fra Sigmas side af, og som 

trænere og svømmere stolt kan se tilbage på!  

  

23. juni 2014, Stine Lyngby 

  



Flot medaljehøst ved 2. dagen ved DÅM 

Så er andendagen af det længe ventede DÅM 2014 for Årgang 2 overstået. Og hold nu op, hvor var 

det en fornøjelse at stå på kanten og overvære så meget flot svømning!  

 

Stævnet blev i dag skudt i gang med 200 fri, hvor Sigma var flot repræsenteret med masser af flotte 

personlige rekorder. Anne Føyns og Sebastian Tullbergs niveau rakte ligefrem til hhv. en bronze- 

og en guldmedajle i denne disciplin.  

 

Derefter var det blevet tid til 100 bryst, hvor især 03-pigerne ligesom i går viste, at de hører til i 

toppen af Danmark, når det gælder brystsvømning i deres årgang. 

Svømmefesten fortsatte så med 200 ryg. Her lykkedes det flere af pigerne at svømme sig til top 10-

placeringer, men også på drengesiden var der flere imponerede perser at finde. Sebastian Tullberg 

hentede her endnu en medalje, som denne gang var af 3.-fineste karat. 

 

Men for Sigma Swims vedkommende tog festlighederne først  for alvor fart, da den første start gik 

til 400 IM. Her var over halvdelen af Sigma-holdet nemlig i vandet, og selvom dette løb normalt er 

en ordentligt mundfuld på langbane, gik svømmerne til det med liv og sjæl. Så den ene flotte tid 

blev simpelthen afløst af den anden, hvilket jo var helt fantastisk at være vidne til. Det blev da også 

til en bronzemedajle til Anne Føyn på 400 IM. 

Dagens sidste individuelle løb var så 50 fri, hvor Sigma kun var repræsenteret på drengesiden. Det 

gjorde drengene så til gengæld også fænomenalt og svømmede hurtigere, end de nogensinde havde 

gjort før i dette løb. Sebastian Tullberg slog hånden i hurtigere end alle sine konkurrenter og hev 

endnu en guldmedalje i hus. 

Lørdag blev så rundet af med 4 x 100 holdmedley, hvor flere Sigma-hold stillede til start. Og som 

altid er taget ved at blæse af svømmehallen under holdkapperne, så tilskuerne skal tage sig sammen 

for at styre nerverne. Alligevel holdt flere af holdene hovedet koldt og gav den fuld gas, og 

anstrengelserne fra førsteholdet på pigesiden, som bestod af Julie Stampe, Mille Graasbøll, Anne 

Føyn og Clara Gjerløv, indløste en helt igennem velfortjent sølvmedalje. 

Weberg og Stine 

  

  



Sigma Danmarksmestre på 4x200IM 

Anne Føyn, Mille Grassbøll, Julie Stampe og Clara Gjerløv svømmede sig efter et flot løb til en 

flot guldmedalje. De tog fusen på alle og lagde sig i front fra starten. Selvom KVIK Kastrup 

prøvede det bedste de havde lært, slog Clara Gjerløv hånden først i kanten to tiendedele foran 

KVIK. Samtlige piger overrasker med meget flot svømning og tider langt hurtigere end ellers 

svømmet. 

Udover pigerne vandt Sebastian Tullberg bronzemedalje i 400 fri i et ikke specielt flot løb, men 

nerverne var også lidt for meget uden på tøjet. I morgen er en ny dag med nye løb. I samme løb 

svømmede Anne Føyn et formidabelt løb, men desværre blev hun taget for tyvstart og mistede en 

flot bronze. Ligeledes svømmede Maria Lund sig til en flot personlig rekord, hvilket også var 

tilfældet for Mille Grassbøll og Julie Stampe. 

I 200 bryst kom der noget af en overraskelse i form af et fantomløb af Julie Rose, der med 3.16 

svømmer sig ind på en flot 8. plads i Danmark. Også Isabel Vang Hvitved, Esther Marie Heunicke 

og Cornelia Bergqvist svømmer personlige rekorder, hvilket betød at SIGMA var at finde på 

7.,8.,9. og 10. pladsen i 200 bryst i 2003 gruppen. 

  

 

20. juni 2014, Weeberg og Stine  

 



DM i sprint – triatlon 

 
19. juni 2014,Kirsten Andersen 

Valdemar Solok fik guld, Tobias Stavngaard og Emilie Friis Preisler fik sølv og Malte Howardsen 

bronze til DM i sprint -triatlon. Mesterskabet blev afholdt i Kalundborg. Fra Sigma Tri 

Allerød/ungdom deltog ikke mindre end 13 triatleter – heraf 11 drenge og 2 piger. 

De yngste (12-13 år og 14-15 år) skulle svømme 375 m Open Water, cykle 10 km og løbe 2,5 km. 

Mens de øvrige skulle ud på den dobbelte rute – 750 m svømning, 20 km cykling og 5 km løb. Der 

var et godt stykke fra svømmeruten til skiftezonen, så det tog mellem 2 og 4 minutter. Generelt 

havde Sigma Tri ungdom nogle hurtige skift. 

Drenge 12-13 år. (375-10-2,5) 

Valdemar Solok vandt i en flot tid på 40.22. Valdemar havde hurtigste tid – både i svømning, 

cykling og løb og gennemførte på 40 min og 22 sekunder. En sluttid der var 3 minutter hurtigere 

end nr. 2. 

Malte Howardsen fik bronze og gennemførte i tiden 46.50. 

Piger 12-13 år (375-10-2,5) 

Cæcilie Wodschow Grønbæk blev nr. 4 i sin klasse i tiden 48.32. Cecilie havde hurtigste 

svømmetid, men mistede nogle minutter på løbet – og sluttede 1. min og 16 sekunder fra 

bronzemedaljen. 



Drenge 14-15 år (375-10-2,5) 

Tobias Stavnsgaard fik sølv i tiden 37.23. Tobias havde hurtigste svømmetid og næsthurtigste 

cykeltid. Guldet blev vundet i tiden 37.02. 

Peter Gerlach blev nr. 5 i tiden 39.44. Peter var næsthurtigste løber i klassen. Derefter fulgte Emil 

Kjær Johnsen på en 6. plads i tiden 41.02, Victor Panduro Andersen på en 7. plads i tiden 43.41 og 

Valdemar Bech nr. 8 i tiden 43.44.  

Piger 14-15 år (375-10-5) 

Emilie Friis Preisler fik sølv i tiden 42.09. Guldet blev vundet i tiden 37.06 af en meget stærk 

triatlet, Anne Holm fra Ganløse. Mens bronzen blev vundet i tiden 43.51. 

Drenge 16-17 år. (750-20-5) 

Niels Møller Baattrup blev nr. 5 i tiden 1.13.43. Niels havde blandt andet en flot løbetid på 19.21. 

Guldet blev vundet i tiden 1.04.16. Niels´ tid gav samtidig en samlet placering som nr. 28 ud af 39 i 

elitefeltet, der også tæller juniorer og U23 m.fl. 

Mænd 18-39 år (750-20-5) 

Mathias Høgh-Hansen er også med på ungdomsholdet og stillede op i klassen 18-39 år. Mathias fik 

problemer på løberuten og sluttede i tiden 1.21.23. 

To triatleter måtte udgå 

Ulrik Blach Petersen (12-13 år) var ramt af dobbeltuheld. En svømmer foran Ulrik svømmede 

forkert, og Ulrik fulgte efter – og det betød af de begge to blev idømt en straf i form af 175 m ekstra 

svømning. Ude på cykelruten sprang kæden af cyklen, og så var løbet ovre for Ulrik. 

Asbjørn Laksafoss Sparre (16-17 år) skulle ud på den fulde rute, dvs. 750 m svømning, 20 km 

cykling og 5 km løb. Asbjørn tog imidlertid den korte svømmerute og blev derfor disckvalificeret. 

 

Næste udfordring 

Flere af ungdomstriatleterne er med i en DM-cup, der forløber over 6 gange. Her afholdes 3 runde i 

Værløse den 20. juli. 

Tillykke til triatleterne og til Johnny Petræus med de flotte resultater og en stævnedag med høj sol, 

dejlig stemning og godt kammeratskab. 

Se også www.sigmatri.dk hvor resultaterne fra Sigma Tri (Birkerød) er omtalt. 

  

  



9 guld til Sigmas gruppe 2 til SRØ 

 

 

  

27. maj 2014, Stine Lyngby 

Endnu et SRØ er overstået og vi kan nu kigge tilbage og vurdere, om det var en succes eller en 

fiasko. Målet inden stævnet var 15 medaljer til trods for at klubben ellers vandt 19 af slagsen i 

december. I december vandt vi nogle ”lette” medaljer, og vi vidste det ville være svært at gentage 

den succes.  

Sigma endte med at have 14 medaljer med hjem - én under målet. Hele ni var guld, hvilket var to 

flere end sidst. At måle om et stævne er succes eller en fiasko kun på medaljer, synes jeg ikke er på 

sin plads, da rigtig mange andre faktorer også spiller ind, og da op i mod 80 % af starterne var 

personlig rekord, vil jeg mene, at svømmerne skal være mere end tilfredse. 

7 individuelle mesterskaber til Sebastian Tullberg  

Den helt store medaljesluger blev den kun 14 årige Sebastian Tullberg, der vandt ikke mindre end 

7 individuelle guldmedaljer i henholdsvis 50-100-200-400 fri, 100-200 ryg og i 200IM. Samtlige 

løb placerer ham på en absolut 1. plads på den danske rangliste i hans årgang, og endvidere så 

sætter han Sigma Swim Birkerød klubrekorder i samtlige løb. En meget flot præstation af den unge 

svømmer. 

Anne Føyn kommer igen på podiet individuelt ved et SRØ 



Ved de senste mesterskaber har Anne Føyn hver gang været utrolig tæt på at tage individuelle 

medaljer ved såvel de sjællandske som danske mesterskaber. Desværre har Anne, til trods for en 

utrolig fightervilje altid måtte se sig henvist til den kedelige 4. plads, men dette var stævnet, hvor 

det skulle vende. Anne præsterede at vinde hele 4 individuelle bronzemedaljer i 200 og 400 fri, 200 

ryg samt i 200IM. Især hendes 400 fri var virkelig flot. Her sætter hun også personlig rekord med 

hele 12 sekunder. Hvis Anne forsætter denne udvikling, vil vi helt sikkert også se hende på skamlen 

ved DÅM om 3 ugers tid. 

Sigmas Piger var med helt fremme i alle fire holdkapper 

Anne Føyn, Mille Graasbøll, Clara Gjerløv og Julie Stampe var med i alle 4 holdkapper (4*50 

Medley, 4*100 Medley, 4*50 fri, 4*100fri), hvor de gjorde det helt forrygende. Det blev til guld i 

både 4*100 fri og 4*100IM, samt sølv i 4*50 fri, men forventningerne havde også ligget til at 

svømmerne ville være med i kampen om guldet i alle 4 holdkapper.  Pigerne har lært utroligt meget 

efter weekenden. Bl.a. at små kiks undervejs kan have store betydninger for resultatet i sidste ende, 

hvilket specielt kan ses i de korte løb, hvor en dårlig vending eller start hurtigt kan koste dyre 

hundrededele af et sekund. Pigerne kan helt sikkert være tilfredse med resultaterne, men 

arbejdshandskerne skal på, hvis pigerne skal være med helt fremme ved DÅM om tre uger. 

Drengeholdkapperne gjorde det også godt. Specielt i 4*100 fri så vi et hold, der svømmede for en 

top tre placering. Specielt kan her nævnes Kristian Torp og Oliver Schiellerup, der løfter deres 

niveau helt vildt, og sætter to flotte personlige rekorder på mere end 2 sekunder.  

 De unge svømmere gjorde det også godt 

Dette var også stævnet, hvor nye svømmere skulle vise sig på scenen til et sjællandsmesterskab for 

første gang. Mathias Riff Alexandersen, Emil Døssing, Rasmus Nielsen, Jannick Hansen, Julie 

Krog Rose, Caroline Buhl Schrøder og Frederik Bornemann debuterede med succes. De satte alle 

sammen flotte nye personlige rekorder, og alle på nær Jannick Hansen er ligeledes klar til et nyt 

eventyr ved DÅM, som alle har fået kravtider til. Jannick Hansen blev desværre disket i 400IM, 

som ellers var under DÅM kravet, men han får heldigvis endnu en mulighed lørdag, hvor han helt 

sikkert vil komme under kravet igen. 

De unge svømmere er med i toppen 

Esther Marie Heunicke leverede et meget flot mesterskab på et utrolig højt teknisk niveau. I både 

100 og 200 bryst svømmer hun sig op blandt de bedste, hvilket også er gældende for 

klubkammeraterne Cornelia Bergqvist og Isabel Vang Hvitved. Alle tre piger er lovende 

brystsvømmere, men fordi det ikke blev til medaljer i denne omgang, er det ikke ensbetydende med 

at det aldrig sker. Vi har fokus på en kontinuerlig udvikling, samt teknisk fokus, og det er tydligt at 

det indtil nu er lykkedes. Af de helt unge piger gjorde Maria Lund det også godt, og fik endelig 

gang i hendes rygcrawl igen, hvor hun helt sikkert er en af Danmarks bedste.  Ligeledes viste 

Mikkel og Frederik Ibsen også flot svømning, og satte personlige rekorder i samtlige løb, hvilket 

placerer dem meget højt på den nationale rangliste, og for Frederik er der flere top to placeringer i 

både fri og fly i sin årgang. Også Ulrik Blach Petersen gjorde god figur ved stævnet, hvor han 

specielt i 400 IM viser hans store alsidighed, da han med en personlig rekord på 20 sekunder ikke er 

langt fra medaljerne. Det skal blive meget spændende at følge hans udvikling. Udover de nævnte 



svømmere oplevede vi også fine løb fra Cecilie Porsdal, Mathias Holm, Frederik Røgind, Ingrid 

Lindemann, Christian Boutrup, Laura Boutrup og Sebastian Staal.  

Samlet set er jeg utrolig stolt over svømmernes præstationer – Vi fik et kæmpe hold på 28 

svømmerne med til SRØ. Svømmerne leverede i 80 % af starterne personlige rekorder, og som jeg 

tit fortæller ungerne, så kan vi ikke sætte et mål på medalje, da vi ikke kan styrer, hvad de andre 

kan. Vi kan kun måle os selv. Af de medaljer vi vinder, vinder vi flere guld end tidligere. Vi har dog 

kun 5 medaljetagere, hvilket er det eneste minus ved stævnet. Men alt i alt var stævnet klart en 

SUCCES! 

Kæmpe Tillykke til samtlige deltagende 

svømmere!                                                                                                          

Martin og Stine 

  



DM triatlon serien - 2. runde i Haslev 

Kirsten Andersen 

25. maj 2014 

DM-serie består af 6 stævner, og den 25. maj blev 2 runde afholdt i Haslev. De yngste triatleter 12-

13 år og 14-15 år skulle gennemføre et triatlon med 300 m svømning, 9 km cykling og 2,5 km løb, 

mens eliten (over 16 år) skulle svømme 600 m, cykle 18 km og løbe 4 km. For at blive dansk 

mester skal de yngste deltage i 3 runder, mens Eliten skal være med i 4 runder. Vinderen får 1 point, 

nr. 2 får 2 point, nr. 3 får 3 point, nr. 4 får 4 point osv. Den med færrest point samlet bliver dansk 

mester. 

 

Sigma Tri Allerød (Ungdom)  havde 4 repræsentanter: Valdemar Solok (12-13 år), Victor Boyer og 

Valdemar Bech (14-15 år) samt Asbjørn Sparre (16-17 år). 

Valdemar Solok blev nr. 1 i klassen 12-13 år og gennemførte i tiderne: 

Svømning 4,44; 1. skift 0,33; cykling 16.19; 2. skift 0,42 og løb 10,57. Det gav en samlet tid på 

33,15 min. Nr. 2 kom ind 3 min og 39 sek senere.  

Victor Boyer og Valdemar Bech blev hhv. nr. 6 og nr 9 i klassen 14-15 år og gennemførte i 

tiderne: 

Victor: Svømning: 5,30; 1. skift 0,52; cykling 17.02; 2. skift 0,40 og løb 11.45. Det gav en samlet 

tid på 35,49 min.  

Valdemar; Svømning 5,57; 1. skift 1,02; cykling 17,22; 2. skift 1,08 og løb 11,52. Det gav en 

samlet tid på 37,21 min.  

Klassen blev vundet af Pelle-Ockar Lambertsen fra Stevns i tiden 31,32 minutter. 

Asbjørn Sparre blev nr. 6 i klassen Elite 16-17 år. Denne tur var som beskrevet næsten dobbelt 

så lang og Asbjørn kørte i Elitefeltet med toptriatleterne. Asbjørn gennemførte i tiderne: 

Svømning: 8,47; 1. skift 51,0; cykling 31,43, 2. skift 0,45 og løb 18,05. Det gav en samlet tid på 

1.00.11 Klassen blev Emil Deleuran Hansen fra Fredericia Triathlon Team i tiden 50.52. 

Næste afdeling er den 20. juli i Værløse: 

3. afd. 20. juli Værløse, Åbent vand 

4. afd. 9. august Fredericia, Åbent vand 

5. afd. 17. august Holbæk, Åbent vand 

6. afd. 14. sept Kolding, Åbent vand 

  

  



Så er SRØ i gang i Nakskov 

 
24. maj 2014, Stine Lyngby 

Gennem de sidste måneder har mange af Sigma Swims svømmere kæmpet for at få de eftertragtede 

kravtider til dette mesterskab. Sigma Swim sluttede af med at sende et 28 mands stort hold afsted, 

og indtil nu er der næsten sat personlig rekorder i alle individuelle løb.  

Den stor medalje sluger fra Sigma er indtil videre Sebastian Tullberg, som har formået at svømme 

sig til guld i alle sine fire individuelle løb (50-200-400 fri og 200 ryg). I 400 fri og i 200 ryg satte 

han personlig rekord med ikke mindre end 8 sekunder i begge løb, og var uden tvivl en sikker 

vinder. Målet søndag er at sætte endnu flere gode tider samt vinde 100 ryg, 100 fri og prøve kræfter 

med 200 IM. 

Udover Sebastian har Anne Føyn haft et forrygende flot stævne, hvor hun har sat den ene flotte tid 

efter den anden. I 400 fri svømmede hun så hurtigt som 4.45, hvilket rakte til en flot bronzemedalje, 

og dette var en forbedring på 12 sekunder. Derudover svømmede hun sig ligeledes til bronze i 200 

ryg og 200 fri også i nye personlige rekordtider. 

Pigernes holdkap bestående af Anne Føyn, Clara Gjerløv, Julie Stampe og Mille Graasbøll var ude i 

nogle tætte dyster, og især i 4X50 fri var der en tæt kamp om guldet.  Desværre måtte de se sig slået 

på stregen med 16/100 dele af et sekund, men de vandt stadig en flot sølvmedalje. Sølvmedaljen 

blev på 4x100 medley udskiftet med guldet, og har var pigerne overlegne og vandt med tre 

sekunder. 

Udover medaljetagerne var specielt 400 IM en kæmpe fornøjelse at se på. Klubben havde ikke 

mindre end 20 svømmere i vandet og tilsammen svømmede svømmerne 3 min og 12 sekunder 

hurtigere end tidligere. Fantastisk at se svømmerne på så kort tid have forbedret sig så markant. 



Både Ingrid Lindemann, Caroline Buhl Schrøder, Mathias Alexandersen og Emil Døssing har 

forbedret sig så meget, at de nu også skal med til DÅM sammen med resten af gruppen. 

Indtil videre er det blev til 5 guld-, 1 sølv- og 3 bronzemedaljer, men vi forventer helt sikkert, 

at Sigma Swim vinder endnu flere i morgen søndag. 

  



Stemningsbilleder fra sponsorstævnet i 

Birkerød 

 



  



Annoncen i Rudersdal Avis 20. maj 2014 

  

  

  

  

  



DM triatlon-serien – 1. afdeling i Ikast 

 
17. maj 2014 

I år afholdes for første gang en DM-serie bestående af 6 stævner. Triatleterne kan deltage i alle 

stævner, men i ungdomsklasserne kan man maksimalt medtage point fra 3 afdelinger. Nr. 1 får 1 

point, nr. 2 får 2 point og nr. 3 og efterfølgende placeringer giver 3 point. Den med færrest point 

bliver dansk mester. 

I 1. runde der blev afholdt i Ikast skulle de yngste triatleter 12-13 år og 14-15 år gennemføre et 

triatlon med 300 m svømning, 9 km cykling og 2 km løb, mens eliten (over 16 år) skulle svømme 

600 m, cykle 18 km og løbe 4 km. 

 

Sigma Tri Ungdom havde kun en enkelt repræsentant, Ulrik Blach Petersen, ved 1. afdeling. 

Ulrik blev nr. 2 og gennemførte med tiderne: Svømning 4.09, 1. skift 0.52, cykling 17.33, 2. skift 

0.20 og løb 7.53). Det gav en samlet tid på 30.47. (Det var den hurtigste svømmetid blandt samtlige 

deltagere i i klasserne 12-15 år). Klassen blev vundet af Oliver Salby fra Røde Kro IF Tri i tiden 

30.14. ( 5.12; 0.57, 15.55, 0.17, 7.53) Nr. 3 kom ind i tiden 31.57.  

Ved næste afdeling den 25. maj stiller Sigma Tri Ungdom med en større gruppe. Til gengæld 

deltager Ulrik ikke, idet det falder sammen med Østdansk Mesterskab i svømning. 

Stævnedatoerne er: 

1. afd. 17. maj Ikast, Svømmehal 

2. afd. 25. maj Haslev, Svømmehal 

3. afd. 20. juli Værløse, Åbent vand 

4. afd. 9. august Fredericia, Åbent vand 

5. afd. 17. august Holbæk, Åbent vand 

6. afd. 14. sept Kolding, Åbent vand 

   



Sponsorstævne i Sigma Swim Birkerød -flot, 

festligt og farverigt 

 
12. maj 2014 

Kirsten Andersen og Ulla Schiellerup 

Sigmas sponsorstævne blev en stor succes. 103 konkurrencesvømmere var i vandet og deltog i 

utraditionelle holdkap-konkurrencer og svømmede kronesvøm. Kronesvøm har været på 

programmet til alle de mange sponsorstævner, der er holdt i Birkerød. Svømmerne er sponseret af 

forskellige virksomheder med f.eks. 10 øre/meter. Kronesvøm varer en time, og alt i alt blev 

svømmet 345.870 meter, og det indbragte 251.863 kr. til klubben. Pengene går til alle de mange 

tiltag i konkurreceafdelingen blandt andet træningslejre, der er med til at sikre, at svømmerne er 

blandt landets bedste. 

Elitenåle 

Caroline Erichsen og Andreas Schiellerup fik overrakt en elitenål – den fineste nål indenfor 

svømning. Det kræver 790 finapoint at få en elitenål. Begge svømmere har opnåede elitenål-tid i 

flere discipliner. 

Caroline har svømmet elitenål-tid i både 50 fly, 50 ryg, 100 fly og 100 ryg. Andreas Schiellerup har 

svømmet de hurtige tider i blandt andet i flere rygdiscipliner og i 50 fri. 

Jagtstart 

Her kæmpede 6 hold mod hinanden. Jagtstarten er en handicap-holdkap, hvor holdene starter 

forskudt for hinanden. Holdene var: Talentholdet, Årgangsgruppe 3, Årgangsgruppe 2, 

Årgangsgruppe 1, Seniorholdet og et blandet hold. Vinderne blev det blandende hold med Ulrik 



Blach Petersen, Lars-Peder, Oscar Jensen, Rasmus Lund, Josephine Schjønning, Anders 

Vestergaard, Caroline Bucan og Anders Dalsgaard. 

400 fri - Pernille Blume mod 2 hold med sigma-piger 

Pernille Blume fra Sigma Swim Birkerød har den 3. hurtigste tid, der er svømmet i år i 100 fri - vel 

at mærke i hele verden. Pernille svømmer normalt ikke 400 fri, som hun skulle i denne holdkap. På 

de andre baner blev svømmerne skiftet ud for hver 50 m. De andre piger kunne dog ikke hamle op 

med Pernille, der svømmede de 400 m i tiden 4.10.77.  Nærmeste konkurrenter kom ind i tiden 

4.27. Holdet bestod af sigmapigerne Anne Føyn, Clara Gjerløv, Kajsa Christensen, Laura Boutrup, 

Camille Erichsen, Cecilie Høgskilde, Ditte Friss og Caroline Aagaard. Pigerne på ”sølvholdet” blev 

belønnet med et gavekort fra TYR. 

Sigma mod Sigma i utraditionnel medley 

Her svømmede de 6 hold en utraditionel medley – hvor et medley-hold normalt består af 4 

svømmere, var der her 6 svømmere, og de svømmede henholdsvis ryg, fly, bryst, fri, fri og fri. 

Vinderne blev Nikoline Refsgaard Amstrup, Sarah Clausen, Thomas R. Jørgensen, Esmeralda 

Johansen, Katrine Bonefeld og Cecilie Høgskilde. 

Challange 2014 – Great Danes in the Pool 

Sigma Swim havde samlet det stærkeste herrechallenge-hold set på dansk grund i mange år. 

Herrerne der kæmpede om æren og pengepræmierne var: 

Claus Iversen fra Sigma Swim Birkerød, Daniel Steen Andersen fra Horsens Svømmeklub, Andreas 

Schiellerup fra Sigma Swim Birkerød, Daniel Skaaning fra VAT, Magnus Jákupsson fra Sigma 

Swim Allerød, Anton Ørskov Ipsen fra Sigma Swim Birkerød. 

Andreas og Anton er hhv. pr august 2013 og august 2014 til dagligt collegesvømmere i USA og må 

derfor ikke være professionelle og svømme om penge. Så hvis de sluttede på medaljeskamlen ville 

præmien gå direkte til støtte til Sigma Svim Birkerød. 

Challenge foregår ved, at der bliver trukket lod om, hvilken disciplin der skal svømmes: Crawl, ryg, 

bryst eller fly. Claus Iversen er først og fremmmest fri-svømmer – og 5 dobbelt masters-

verdensmester. Daniel Steen Andersen er europæisk juniormester i 100 fly, Magnus Jákopsson er 

dansk mester i 50, 100 og 200 ryg og har den danske rekord i 50 ryg. Andreas er også 

rygcrawlspecialialist og har i foråret 2014 sat danske yards-rekorder i 50 og 100 yards ryg -  men 

også dansk mester i 50 fri og 50 fly (langbane). Anton er fri-svømmer, men med topresultater i 800 

og 1500 fri og således ikke umiddelbart sprinterspecialist. Daniel Skaaning er feltets mest alsidige 

svømmer og deltog i 2012 ved OL i London i 4 x 200 fri holdkap. Daniel Skaaning er mange gange 

dansk rekord og juniorrekordholder blandt andet i individuel medley. 

I 1. runde blev 50 fly udtrukket. En ønskedisciplin for Daniel Steen og ikke lige den bedste disciplin 

for Anton Ørskov Ipsen. Og det blev da også Anton, der måtte udgår på trods af, at han svømmede 

personlig rekord. 

I anden runde blev det 50 fri, som svømmerne skulle dyste i. Her var tæt løb og alle kæmpede, men 

Claus Iversen trak det korteste strå. 



3. runde blev bryst – en disciplin, som kun Daniel Scanning smilede tilfreds ved. Og det blev da 

også en af rygcrawlspecialisterne, der måtte udgå, nemlig Andreas Schiellerup. Også Andreas 

svømmede en hurtigere bryst end nogensinde før – men det var ikke nok. 

I 4. runde blev det igen 50 m bryst – og denne gang måtte flyspecialisten Daniel Steen Andersen 

udgå. 

Finaledisciplinen blev 50 ryg, og selvom Magnus er dansk mester, var han oppe imod det faktum, at 

Daniel Skaaning har den danske juniorrekord i 100 ryg (langbane) og er kendt som en fighter. 

Daniel fulgte godt med, men Magnus slog ind i tiden 25.46, og Daniel knapt ½ sek. senere i tiden 

25.93. 

Vinder af Challange og 3000 kr blev dermed Magnus Jákupsson fra Sigma Swim Allerød, nr 2 og 

vinder af 2000 kr. blev Daniel Skaaning fra VAT og nr. 3 og vinder af 1000 kr. blev Daniel Steen 

Andersen fra Horsens svømmeklub. 

Stort tillykke 

 

   

  

  



Sponsorstævne mandag den 12. maj i Birkerød 

2. maj 2014, Kirsten Andersen 

Kom og oplev et anderledes stævne – et stævne, der er særdeles publikumsvenligt. Alle svømmere 

fra konkurrenceafdelingen vil være i vandet i løbet af stævnet. Ud over at se flot og anderledes 

svømning vil der være lotteri og auktion med præmier, som er sponseret af de mange firmaer, der 

har valgt at støtte Sigma Swim Birkerød. 

Foreløbigt program 

Kl. 16.00       De yngste svømmere er i vandet og svømmer kronesvøm. 

Kl. 17.00       Officiel stævnestart - Velkomst og overrækkelse af Elitenåle 

Kl. 17.10       Jagtstarts holdkap mellem SIGMA SWIM holdene 

Kl. 17.25       Præmieoverrækkelse 

Kl. 17.30       ”Europamesteren mod SIGMA SWIM piger” i 400 meter fri 

Kl: 17.40       Præmieoverrækkelse 

Kl. 17.45       SIGMA møder SIGMA” (blandet holdkap med svømmere på tværs af holdene) 

Kl. 17.55       Præmieoverrækkelse 

KL. 18.00      Præsentation af svømmerne til SIGMA SWIM BIRKERØD CHALLENGE 2014 - 

GREAT DANES IN THE POOL 

KL. 18.10      SIGMA SWIM BIRKERØD CHALLENGE 2014 

KL. 18.30      Præmieoverrækkelse 

KL. 18.40      KRONESVØM i to haller 

KL. 19.40      KRONESVØM slut 

KL. 19.45      Estimat over SPONSORSTÆVNE 2014 

KL. 20.00      TAK FOR I AFTEN !! 

Kronesvøm – hvad er det? 

Alle vores konkurrencesvømmere skal i vandet og svømme så langt de kan på en time. De enkelte 

svømmere har lavet aftaler med forskellige sponsorer, der støtter med f.eks. 25 øre/svømmet meter. 

Samtidig har klubben lavet en aftale med flere sponsorer, der støtter med 1 eller 2 øre pr. m. 

svømmet af samtlige svømmere. Der forventes at blive svømmet op mod 300.000 m af klubbens 

konkurrencesvømmere den 12. maj 2014. Interesserede sponsorer kan stadig nå detJ 

Jagt holdkapkonkurrence – hvad er det? 

Oplev klubbens hold svømme mod hinanden i en såkaldt handicapturnering. Hvert hold består af 4 

svømmere. Holdet med de 4 yngste svømmere får lov at starte, nogle sekunder derefter starter 

næstyngste hold osv. Sigmas hold med de ældste topsvømmere starter til sidst – og så er det 

spændende, om det bliver topsvømmerne, der kan nå at indhente de yngre svømmere - eller et af de 

andre hold løber med sejren. 

Pernille Blume  - alene mod 3 hold af birkerødsvømmere 

Oplev Birkerøds svømmedronning, Pernille Blume, der vandt guld til Danmark ved VM i 2012 og 

ved EM i 2013 i 4 x 50 fri. Pernille skal svømme 400 meter alene, men får på 3 andre baner 

modstand fra 3 hold af pige-svømmere fra Birkerøds konkurrencehold. På holdene skal pigerne hver 

svømme 50 meter. Holdene vil være sammensat af nye talentsvømmere, årgangssvømmere og 



juniorpiger – Mon de sammen er stærke nok til at slå Pernille? Bliver det verdensmesteren - eller 

kan de yngre svømmere ved fælles hjælp slå Pernille? 

Challenge holdkap – hvad er det? 

”War betweeen Great Danes”: 

• Daniel Skaaning, Vat Copenhagen, OL-deltager 2012 

• Anton Ørskov Ipsen, Sigma Birkerød, kvalificeret til VM 

• Andreas Schillerup, Sigma Birkerød, nr. 16 ved EM i 50 m ryg 

• Magnus Jakubsson, Sigma Allerød, dansk mester i 50, 100 og 200 m rygcrawl 

• Claus Iversen, Sigma Swim Birkerød, fem-dobbelt masters-verdensmester i 2013, blandet 

andte i 200 og 400 individuel medley. 

• Daniel Steen Andersen, Horsens Svømmeklub, Europæisk juniormester i 100 m 

fly.                    

Oplev de 6 herrer kæmpe mod hinanden i spændende challenge om pengepræmier, der uddeles af 

Sigma Swim Birkerøds hovedsponsor, Nordea. Der svømmes 5 løb a 50m. Efter hver runde udgår 

den svømmer, der slår sidst ind. Det bliver afgjort ved lodtrækning før hvert løb, hvilken disciplin 

svømmerne skal svømme – butterfly, rygcrawl, brystsvømning eller crawl. Der er tale om det 

stærkeste CHALLENGE felt set på dansk grund i meget lang tid. Det kræver 10.000-vis af 

træningstimer – men også held for at vinde!  

Vi håber, at se rigtig mange denne dag/aften - alle er velkomne. 

  



Park Vendia Cup 2014 

 
30. april 2014, Stine Lyngby 

 

 

I weekenden d. 25-27 april drog 43 forventningsfulde svømmere til det mørke Jylland for at kæmpe 

med de Jyske svømmere om de eftertragtede medaljer og placeringer, og det skulle hurtigt vise sig 

at svømmerne var i utrolig god form, og vandt medaljer på stribe. Birkerød kom hjem med ikke 

mindre end 38 guldmedaljer, 27 sølvmedaljer, 25 bronzemedaljer, samt et utal af præmier fra 

aftenens finaleafsnit. 



Ved stævnet blev der ikke kun vundet et utal af medaljer i denne gruppe, men der blev også sat den 

ene personlige rekord efter den anden. Derudover var Emil Døssings tid så hurtig i 400IM at han nu 

skal repræsenterer klubben til dette års Sjællandsmesterskab, mens det samme var tilfældet fra 

Sebastian Staal der tilmed også skal deltage i Danmarksmesterskaberne til trods for at de begge 

endnu ikke er årgangssvømmere.  

Især i de to yngste grupper (Piger 2004 og Y/drenge 2002 og Y) var vi helt suveræne, da vi i næsten 

hvert løb vandt alle tre medaljer. Samtlige svømmere i denne gruppe leverede top præstationer, og 

på den nationale rangliste er de da også nogle af de absolut bedste på langbane efter dette stævne.  

De ældre svømmere (Piger 2002/2003 og drenge 2000/2001) var lige så suveræne, og det var 

tydeligt at den hårde træning i påsken havde givet dem en rigtig god grundform, der er super vigtig 

på langbane. Svømmerne havde dog den første dag det lidt svært med at finde rytmen på langbane 

efter en 5 timers bustur, hvilket var markant anderledes lørdag og søndag, hvor alle leverede flotte 

tider. Anne Føyn, Clara Gjerløv og Sebastian Tullberg var de helt store ”medaljetagere” i denne 

gruppe. 

Superfinalerne 

Lørdag og søndag aften var der finaler, hvor de 8 bedste svømmere i hver gruppe skulle deltage, og 

her blev der ikke svømmet om medaljer, men om præmier. Første pladsen udløste en Speedotrøje, 

anden pladsen et Speedo håndklæde, mens tredje pladsen fik et flot vaskeskind.  Samtlige 

medaljetagere gik indmarch til musik, og blev fint præsenteret. 

Birkerød havde rigtig mange svømmere med i disse finale, og følgende havde svømmet sig med: 

Sebastian Tullberg, Oliver Schiellerup, Kristian Torp, Frederik Røgind, Mathias Holm, Mikkel 

Ibsen, Frederik Ibsen, Sebastian Staal, Victor Skytte, Alexander Platzer, Emil Døssing, Mads 

Olesen, Christoffer Rekling, Christian Boutrup, Andreas Hoffmann, Alexander Tullberg.  

Anne Føyn, Clara Gjerløv, Cecilie Porsdal, Esther Heunicke, Isabel Hvitved, Maria Lund, Camille 

Nørby. 

Samtlige svømmere uden undtagelse svømmede endnu hurtigere i finalerne, hvilket helt sikkert 

skyldtes den opbakning, der var fra kammeraterne på sidelinjen. Stemningen var i begge afsnit 

utrolig, og det var en fantastisk tur for både svømmere og trænere, samt holdledere. 

  



 

44 svømmere fra Birkerød blev hædret af 

borgmesteren 

 
29. april 2014, Kirsten Andersen 

 

En fast tradition i Rudersdal kommune er, at borgmesteren inviterer alle, der har vundet et mesterskab i 

løbet af året til et særligt arrangement. Borgmesterens invitation indledes med: "I anledning af at du i 2013 

har vundet et landsdel eller regionsmesterskab, danmarksmesterskab, nordisk mesterskab, 

europamesterskab eller verdensmesterskab enten individuelt eller for hold, vil det glæde borgmesteren at 

hilse på dig." 

 

For svømmerne bestyder det, at udover de nævnte mesterskaber er holdmesterskaber som 

miniturneringen, minicup´en, DM for årgangshold og Danske Holdmesterskaber også adgangsgivende. I alt 

44 svømmere - blandt de 44 er også de triatleter der har vunder rendyrkede svømmestævner. (Dertil 

kommer yderligere en række triatleter der har vundet tri-mesterskaber - se særskilt artikel om triatleterne)  

 

Op til 18 år foregik arrangementet i biografen Reprise Teateret, men de voksne efterfølgende blev hædret 

på Rådhuset. Ud over et diplom modtog alle mestrene et gavekort.  Billedet øverst er fra arrangementet i 

Biografen Reprise Teateret, hvor alle mestrene er stillet op og lige om lidt skal fotograferes til det officielle 

foto, som om et par uger bliver sendt til alle som erindringsgave. 

 

Se hvad den enkelte har opnået af resultater i tabellen nedenfor. Tabellen er udarbejdet af Ulla Schiellerup. 

  



 

 

 

 

 



NAVN ALDER RESULTAT(ER) 

Anders Dalsgaard 43 år 

  

Danske Open Masters - kortbane: 

100m butterfly (40 - 44 år) 

4 x 50m frisvømning, herrer (160 - 199 år) 

Danske Open Masters - langbane: 

50m frisvømning (40 - 44 år) 

200m butterfly (40 - 44 år) 

100m frisvømning (40 - 44 år) 

50m butterfly (40 - 44 år) 

Anders Føyn 

  

52 år 

  

Danske Open Masters - kortbane: 

4 x 200m frisvømning, herrer (200 - 239 

år) 

Bjørn von Ryberg 

  

53 år 

  

Danske Open Masters - kortbane: 

4 x 200m frisvømning, herrer (200 - 239 

år) 

Bo Felding 

  

45 år 

  

Danske Open Masters - kortbane: 

4 x 200m frisvømning, herrer (200 - 239 

år) 

Caroline Suhr 

  

42 år 

  

Danske Open Masters - kortbane: 

50m butterfly (40 - 44 år) 

100m brystsvømning (40 - 44 år) 

4 x 200m frisvømning, mix (120 - 159 år) 

4 x 50m medley, mix (120 - 159 år) 

50m brystsvømning (40 - 44 år) 

400m medley (40 - 44 år) 

4 x 50m frisvømning, mix (160 - 199 år) 

 

 

  



Claus Lerche Iversen 36 år 

  

Danske Open Masters - kortbane: 

200m frisvømning (35 - 39 år) 

100m medley (35 - 39 år) 

200m medley (35 - 39 år) 

4 x 200m frisvømning, mix (120 - 159 år) 

100m butterfly (35 - 39 år) 

400m medley (35 - 39 år) 

4 x 50m frisvømning, herrer (160 - 199 år) 

4 x 50m frisvømning, mix (160 - 199 år) 

European Masters Championships: 

200m medley (35 - 39 år) 

400m frisvømning (35 - 39 år) 

200m frisvømning (35 - 39 år) 

100m butterfly (35 - 39 år) 

100m frisvømning (35 - 39 år) 

Dansk mesterskab – kortbane: 

4x50 m frisvømning 

Danmarksmesterskab for hold 

Jacob Lercke Skytte 

  

29 år 

  

Danske Open Masters - kortbane: 

100m medley (25 - 29 år) 

200m rygsvømning (25 - 29 år) 

200m medley (25 - 29 år) 

4 x 50m medley, mix (120 - 159 år) 

100m frisvømning (25 - 29 år) 



European Masters Championships: 

200m medley (25 - 29 år) 

200m rygsvømning (25 - 29 år) 

Danmarksmesterskab for hold 

 

Johnny Petræus, Sigma Tri 

  

56 år 

  

Danske Open Masters - kortbane: 

800m frisvømning (55 - 59 år) 

400m frisvømning (55 - 59 år) 

Kadja Lorenz 

  

34 år 

  

Danske Open Masters - kortbane: 

4 x 50m frisvømning, mix (160 - 199 år) 

Lars Peder Haahr 

  

54 år 

  

Danske Open Masters - kortbane: 

50m rygsvømning (50 - 54 år) 

Mads Gjerløv 

  

41 år 

  

Danske Open Masters - kortbane: 

50m butterfly (40 - 44 år) 

50m frisvømning (40 - 44 år) 

4 x 200m frisvømning, mix (120 - 159 år) 

4 x 50m medley, mix (120 - 159 år) 

100m frisvømning (40 - 44 år) 

4 x 50m frisvømning, herrer (160 - 199 år) 

Mette Dalsgaard, Sigma Tri 

  

34 år 

  

Danske Open Masters - kortbane: 

200m frisvømning (30 - 34 år) 

100m brystsvømning (30 - 34 år) 

Michael Tvermoes 

  

46 år 

  

Danske Open Masters - kortbane: 

50m brystsvømning (45 - 49 år) 

 

 

  



Peter Holmsteen 

  

50 år 

  

Danske Open Masters - kortbane: 

50m butterfly (50 - 54 år) 

100m medley (50 - 54 år) 

50m frisvømning (50 - 54 år) 

200m medley (50 - 54 år) 

50m brystsvømning (50 - 54 år) 

400m medley (50 - 54 år) 

4 x 50m frisvømning, herrer (160 - 199 år) 

4 x 50m frisvømning, mix (160 - 199 år) 

Pia Alexandersen 

  

40 år 

  

Danske Open Masters - kortbane: 

4 x 200m frisvømning, mix (120 - 159 år) 

4 x 50m medley, mix (120 - 159 år) 

Simon Frederiksen, Sigma Tri 

  

22 år 

  

Danske Open Masters - kortbane: 

800m frisvømning (20 - 24 år) 

400m frisvømning (20 - 24 år) 

Tine Fischer-Nielsen, Sigma 

Tri 

  

38 år 

  

Danske Open Masters - kortbane: 

800m frisvømning (35 - 39 år) 

400m frisvømning (35 - 39 år) 

Torsten Borlund Dahl 

  

39 år 

  

Danske Open Masters - langbane: 

100m frisvømning (35 - 39 år) 

 

 

  

Ulrik Schäfer 

  

51 år 

  

Danske Open Masters - kortbane: 

4 x 200m frisvømning, herrer (200 - 239 

år) 

Danske Open Masters - langbane: 



50m brystsvømning (50 - 54 år) 

200m brystsvømning (50 - 54 år) 

 

 

Anton Ørskov Ipsen 20 Danmarksmesterskab for hold 

Andreas Schiellerup 21 Dansk Mesterskab – Langbane: 

50 m butterfly 

Dansk Mesterskab – Kortbane: 

50 m rygsvømning 

50 m frisvømning 

4x50 m frisvømning 

Danmarksmesterskab for hold 

Pernille Blume 20 Dansk Mesterskab – Langbane: 

50 m frisvømning 

100 m frisvømning 

Dansk Mesterskab – Kortbane: 

4x200 frisvømning 

Danmarksmesterskab for hold 

Europamesterskab – Kortbane: 

4x50 m frisvømning 

Niklas Broch Thielemann 20 Danmarksmesterskab for hold 

Sara Krogh Christoffersen 18 Danmarksmesterskab for hold 

Camille Erichsen 13 Østdansk årgangsmesterskab: 

 4x100 Holdmedley 

Lea Joensen 13 Østdansk årgangsmesterskab: 

 4x100 Holdmedley 

Julie Stampe Meier 13 Østdansk årgangsmesterskab: 4x100 

Holdmedley 

  



Mia Steen Duus 13 Østdansk årgangsmesterskab: 

 4x100 Holdmedley 

Dansk årgangsmesterskab: 

i 100 bryst 

Augusta Marie Christensen 14 Dansk årgangsmester for årgangshold 

Sebastian Tullberg Poulsen 14 Østdansk Årgangsmesterskab: 

50 m frisvømning 

200 m frisvømning 

100 m medley 

200 m medley 

Regionsmesterskab: 

100 m brystsvømning 

100 m frisvømning 

50 m frisvømning 

200 m brystsvømning 

Isabel Vang Hvitved 11 Østdansk Årgangsmesterskab: 

100 m frisvømning 

200 m medley 

Regionsmesterskab: 

200 m frisvømning 

400 m frisvømning 

100 m medley 

200 m medley 

Anne Føyn 12 Østdansk Årgangsmesterskab: 

4x100 Holdmedley  



Regionsmesterskab: 

4x50 Holdmedley 

4x50 frisvømning 

100 m medley 

100 m butterfly 

 

 

 

 

 

  

Clara Gjerløv 12 Østdansk Årgangsmesterskab: 

4x100 Holdmedley  

Regionsmesterskab: 

4x50 Holdmedley 

4x50 frisvømning 

Kajsa Christensen 10 Regionsmesterskab: 

200 m frisvømning 

100 m frisvømning 

100 m butterfly 

Esmaralda Johansen 10 Regionsmesterskab: 

200 m brystsvømning 

100 m  brystsvømning 

Ulrik Blach Petersen 13 Regionsmesterskab: 

100 m  brystsvømning 

100 m medley 

200 m medley 

Laura Boutrup 11 Regionsmesterskab: 



100 m butterfly 

Frederik Ibsen 12 Regionsmesterskab: 

50 m frisvømning 

100 m butterfly 

 

 

Anna Boutrup 

16 Østdansk juniormesterskab – 

Langbane: 

800 m frisvømning 

Østdansk juniormesterskab – kortbane: 

1500 m frisvømning 

400 m medley 

Dansk juniormesterskab – kortbane: 

200 m medley 

400 m medley 

Dansk Juniormesterskab – langbane: 

4x200 fri 

4x100 medley 

Nordisk juniormester: 

200 medley 

400 medley 

Danmarksmesterskab for hold 

Caroline Erichsen 16 Østdansk juniormesterskab – 

Kortbane: 

50 fri 

50 fly 

50 ryg 

100 rygsvømning 



100 medley 

200 ryg 

100 butterfly 

Østdansk Mesterskab – Kortbane: 

50 m rygsvømning 

Østdansk juniormesterskab – 

Langbane: 

50 ryg 

100 ryg 

Dansk juniormesterskab – Langbane: 

4x100 fri 

4x200 fri 

4x100 medley 

Dansk juniormester – Kortbane 

50 fly 

100 medley 

100 fly 

200 ryg 

Nordisk juniormester: 

100 m rygsvømning 

4 x 100 m frisvømning 

Danmarksmesterskab for hold 

Cecilie Høgskilde 15 Dansk Årgangsmesterskab: 

100 m rygsvømning 

Dansk årgangsmester for årgangshold 



Frederik Dalhøj Paulsen 16 Dansk Årgangsmesterskab: 

200 fri 

Østdansk Årgangsmesterskab: 

50 fri 

100 ryg 

Dansk årgangsmester for årgangshold 

Mads Christian Sandager 16 Dansk årgangsmester for årgangshold 

Ditte Friis 15 Dansk årgangsmester for årgangshold 

      

      

  

  



Generalforsamling Sigma Swim Birkerød 2014 

28. marts 2014, Kirsten Andersen 

Onsdag den 26. marts blev der afholdt generalforsamling. Jesper Hvitved styrede som dirigent 

slagets gang. 

Formandens beretning 

Lise Lotte Erichsen gennemgik beretningen. Det har været et godt, men meget udfordrende år for 

Sigma Swim Birkerød. Hent beretningen her. 

Regnskab 

Kasserer Lene Paulsen gennemgik regnskabet.  

Der var en række par spørgsmål om økonomi – herunder hensættelser, tri-kontingenter og 

konsekvenser af skolereformen. Hvad angår skolereformen nævnte Mia Hyldahl, at der var regnet 

på skolereformen, og vi kan sandsynligvis ikke bevare helt det samme aktivitetsniveau. Bestyrelsen 

og administrationen har stort fokus på skolereformen og vil følge udviklingen tæt – der er også 

tanker om at gå ind og byde sig til omkring samarbejde med skolerne.    

Hædring af Johnny Vallentin og Pia Alexandersen 

Johnny og Pia fik en vingave for deres indsats. Johnny fik for arbejdet med stjernefesten og for den 

store indsats Johnny har ydet for at få etableret vores nye hjemmeside. 

Valg af formand 

Lise Lotte Erichsen blev genvalgt som formand for en ny 1-årig periode. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Mads Gjerløv, Jesper Hvitved og Ulla Schiellerup (suppleant) ønskede ikke at fortsætte. Jan Schäfer 

ønskede at fortsætte – men som suppleant. Kirsten Andersen var også på valg og ville gerne tage en 

periode mere. 

Bestyrelsen forslog, at Kirsten Andersen genvælges  - og at Pia Alexandersen, Christian Heunicke, 

Inga Nørby, Gorm Hofmann samt Karen Føyn træder ind i bestyrelsen. Det betyder, at bestyrelsen 

udvides med 2. Generalforsamlingen godkendte dette. 

Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Ulla Schiellerup og Pia Alexandersen udgår af suppleantgruppen. Til gengæld indgår Jan Schäfer 

som suppleant. 

Bestyrelsen består herefter af: 

Lise Lotte Erichsen, formand (på valg igen på GF 2015) 

Lene Paulsen (på valg igen i 2015) 

Kirsten Andersen (på valg igen i 2016) 

Pia Alexandersen (på valg igen i 2016) 

Inga Nørby (på valg igen i 2016) 

http://sigmaswim.dk/files/Nyheder-konkurrence/GF%202014.pdf?1395998072


Karen Føyn (på valg igen i 2016) 

Gorm Hofmann (på valg i 2015) 

Kristian Heunicke (på valg igen 2015) 

Repræsentant fra TRI afdelingen (Marius Poulsen)  

Jan Schäfer, suppleant 

Lise Lotte Erichsen takkede Mads for hans indsats på it-siden og Lise Lotte glædede sig over, at 

Mads arbejder på at blive overdommer.  - Også tak til Jesper, som vi håber fortsætter både med 

sponsorarbejde og speaker. Ulla skal også have en stor tak. Ulla fortsætter forhåbentlig aktivt i 

svømmeudvalget, sagde Lise Lotte.  Der var en konkret tak i form af en vingave til Mads, Jesper og 

Ulla.  Lene Paulsen takkede herefter Lise Lotte for hendes indsats – også med en vinhilsen. 

Konstituerende møde 

På det efterfølgende møde konstituerede bestyrelsen sig: 

Lise Lotte Erichsen, formand (direkte generalforsamlingsvalgt) 

Pia Aleandersen, næstformand    

Lene Paulsen, kasserer 

Kirsten Andersen, sekretær og referent 

Inga Nørby 

Gorm Hoffmann 

Kristian Heunicke 

Karen Føyn 

Marius Poulsen, TRI repræsentant,  

Jan Schäfer, suppleant (direkte generalforsamlingsvalgt). 

Desuden er Anders Jensen fra Dansk Svømmeunion tilknyttet på sidelinjen. 

Sigma Swims styregruppe 

På mødet skulle også konstitueres tre medlemmer til styregruppen: Det blev besluttet, at Lise Lotte, 

Lene og Jan fortsat repræsenterer SIGMA SWIM Birkerød i SIGMAs styregruppe. 

  



NSmini i Helsinge 

 

 

I søndags deltog 60 Birkerødsvømmere fra henholdsvis Talent, Gr 3 og Gr 2 i NS mini i Helsinge. 

Stemningen blandt svømmerne var fin, og der blev virkelig heppet på vennerne fra sidelinjen, 

hvilket resulterede i 47 medaljer til Birkerødsvømmerne, hvilket er næsten 50% af samtlige vundne 

medaljer. 

Antallet af medaljer er I mine øjne ikke den eneste målestok for succes. Jeg er mere interesseret i 

svømmernes tekniske formåen. Efter vores nye satsning i år er det meget tydligt at svømmerne har 

rykket sig utroligt meget kun ved at holde fokus på teknik og ikke på mange gange træning i vandet 

eller et utal af km i vandet. 

Vi kan alle uanset om svømmeren vandt en medalje eller ej være stolte af de resultater der blev 

leveret i weekenden. Især i de mindre årgange er vi store skridt foran de øvrige klubber. Hvis vi 

forsætter denne udvikling skal det helt sikkert blive spændende at være Birkerødsvømmer i 

fremtiden. Derudover er vores bredde god, hvilket blev vist i begge holdkapper (4*50 ryg), hvor 

pigerne (Cecilie Porsdal, Maria Lund, Cornelia Bergqvist og Isabel Hvitved) vandt overlegent, 

hvilket også var tilfældet for drengene, der både vandt guld (Mathias Alexandersen, Frederik 

Røgind, Jacob Christoffersen, Kristian Torp) og sølv (Mikkel og Frederik Ibsen, Emil Døssing, 

Victor Skytte) langt foran konkurrenterne. 



Til sidst vil jeg godt fremhæve Frederik Røginds 50 og 200 bryst. Han svømmer fantastisk flot, og 

disponerer sit løb bedre end nogensinde. Selvom han ikke er en klassisk brystsvømmer, er han en 

farlig outsider til en finaleplads på 100 bryst til de sjællandske mesterskaber. Endeligt leverede 

Isabel Hvidtved og Maria Lund begge en flot 100 fri, hvor de gik henholdsvis 1.13 og 1.14, hvilket 

placerer dem blandt de bedste svømmere på Sjælland. 

Stine Lyngby  



Nordea Sigma Swim Birkerød Årgangscup 

2014 

Sigma Swim Birkerød afholdt i weekenden et stort stævne med ca. 1.500 starter for 

årgangssvømmere med finaler lørdag og søndag eftermiddag. Stævnet er sponsoreret af Sigma 

Swim Birkerøds nye hovedsponsor Nordea, som klubben indgik en stor sponsoraftale med ved 

starten af 2014. 

Årgangscuppen er for drengesvømmere fra 1998 og yngre og for pigernes vedkommende fra 2000 

og yngre. Mange af de deltagende svømmere er blandt nogle af landets allerbedste svømmere og der 

var således hård konkurrence om medaljerne. Flere af medaljetagerne ved SRØ (sjællandske 

mesterskaber) og DÅM (danske årgangsmesterskaber) var at finde til stævnet. 

Der var medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hver aldersgruppe i hvert løb, med undtagelse af 50 m fly og 50 

m bryst, som svømmes som challenge på tværs af aldersgrupperne. Vinderne blev: 

• 50 bryst herrer blev vundet af Sebastian Tullberg, Sigma Swim Birkerød, årgang 2000 i 

tiden 36.42 

• 50 bryst damer blev vundet af Josefine Søgaard Andresen, Lyngby svømmeklub, årgang 

2000 i tiden 36.59 

• 50 fly herrer blev vundet af Emil Engels Henriksen, Sigma Swim Allerød, årgang 1999 

• 50 fly damer blev vundet af Katrine Stampe, Sigma Swim Allerød, årgang 2000 

Søndag efter sidste finale blev ydermere kåret den bedste dreng og bedste pige i hver aldersgruppe. 

Det blev: 

• Victoria Bierre fra Herlev, 2000-01, 

• Martha Vitus fra Søllerød, 2002-03, 

• Kajsa G. Christensen fra Sigma Swim Birkerød, 2004 og yngre, 

• Mads Keis Jepsen fra Sigma Swim Allerød, 1998-99, 

• Sebastian Tullberg fra Sigma Swim Birkerød, 2000-01, 

• Alfred Højberg fra Lyngby, 2002-03 og 

• Jonathan Beck fra Sigma Swim Birkerød, 2004 og yngre. 

Tak til de mange klubber der deltog og var med til at gøre stævnet til en kæmpeoplevelse for både 

svømmere, officials og publikum. Vi håber at se jer igen næste år. Vi håber, at Nordea Sigma Swim 

Birkerød Årgangscup 2015 kommer til at foregå i flere svømmehaller og så med dobbelt så mange 

starter. 

Se også artikel om Sigma-svømmernes resultater under nyheder 

 

  



Nordea Sigma Swim Birkerød Årgangscup 

2014 

 
8. marts 2014, Kirsten Andersen 
 
Herrer, årgang 1998 - 1999 
Alexander Eggers: Sølv i 50 ryg, 30.68, 100 ryg, 1.05.75 og i 50 fri, 27.18. Bronze i 50 bryst, 36.69 
Mads Keis Jepsen: Guld i 100 bryst, 1.12.73 og i 100 IM, 1.03.62 
Anton Borring Andersen:Guld i 100 fri, 56.94, sølv i 100 IM, 1.05.30 og bronze i 100 bryst, 1.14.84 
Emil Engels Henriksen, Guld i 50 fly: Bronze i 100 IM, 1.07.22 
Kasper Jeppsson: Guld i 200 fly, 2.35.21 
 
Herrer, årgang 2000-2001 
Sebastian Tullberg: Guld i 100 IM, 1.03.42, 400 IM, 5.03.27, 50 fri, 25.50, 200 fri, 2.04.72 og 100 ryg, 1.03.38 
samt i 50 bryst, 36.42. Sølv i 200 fly, 2.34.24 
 
Herrer, årgang 2002-2003 
Mikkel Eg Ibsen, Guld i 50 ryg, 37.51 og i 100 IM, 1.18.61. Sølv i 100 fly, 1.19.32; Bronze i 50 fri, 30.39 
Emil Døssing, sølv i 50 ryg, 38.18, bronze i 200 ryg, 2.53.15 
Christian Boutrup, sølv 400 fri, 5.22.54, bronze i 100 IM, 1.23.14, 200 bryst, 3.26.62 og i 100 fly, 1.21.16 
Frederik Eg Ibsen: Guld i 50 fri, 29.67 og i 100 fly, 1.16.54; sølv i 200 ryg, 2.48.44, 100 fri, 1.04.98 og i 200 fri, 
2.27.40; bronze i 100 bryst, 1.32.96 
Mads Rønn Olesen: Sølv i 200 fly, 3.48.19 
 
Herrer, årgang 2004 og yngre 
Alexander Vergereau: Guld i 50 ryg, 43.48 og i 100 ryg, 1.31.80 og i 200 ryg, 3.28.77; sølv i 50 fri, 37.51, 200 
fri, 3.13.75 
Rasmus Spragge: Bronze i 50 ryg, 51.55 



Thomas Jørgensen, Sølv 100 bryst, 2.06.02; bronze i 100 IM, 2.01.40 
Oskar Boyer: Bronze i 100 bryst, 2.15.28 
Wiliam Ølshøj: Sølv 200 ryg, 3.48.57 og i 100 IM, 1.43,89 
Thobias Stenderup Jensen: Bronze 200 ryg, 3.50.73 
Jonathan Beck, Guld i 100 IM, 1.41.30: 50 fri, 37.23, 100 fri, 1.27.31 og 200 fri, 3.11.11. Sølv i 100 ryg, 
1.32.21 
Nicolaj Pedersen, Bronze i 50 fri, 40.84, 200 fri, 3.34.31 og i 100 ryg, 1.45.66 
Sebastian Pedersen: guld i 200 bryst, 4.26.54 
Christian Røgind: Sølv i 200 bryst, 4.30.50 
Jonas Riff Alexandersen: Bronze i 200 bryst, 4.53.29 
 
Herrer, holdkap, 1998-2001 
4 x 50 medley: Guld til Alexander Eggers, Mads Thorenfeldt Poulsen og Frederik Røging, 2.01.90 
4 x 50 medley: Sølv til Mads Keis Jepsen, Emil Engels Henriksen, Kasper Jeppsson og Anton Borring 
Andersen, 2.03.01 
4 x 50 fri: Guld til Alexander Eggers, Sebastian Tullberg, Frederik Eg Ibsen og Frederik Røging, 1.50.78 
 
Herrer, holdkap, 2002 og yngre 
4x50 medley: Guld til Victor Arendt Skytte, Frederik Eg Ibsen, Mikkel Eg Ibsen og Emil Kildahl Døssing, 
2.33.05 
4 x 50 medley: Bronze til Jacob Legaard, Daniel Garne Larsen, Lucas Emil Christensen og Niels Skovbye 
Brandt. 
4 x 50 fri: Guld til Mikkel Eg Ibsen, Victor Arendt Skytte, Emil Kildahl Døssing og Alexander Tullberg, 2.11.13 
4 x 50 fri: Sølv til Lucas Emil Christensen, Niels Skovbye Brandt, Daniel Garne Larsen og Nicklas Taylor, 
2.28.34. 
 
Damer, årgang 2000-2001 
Mia Steen Duus: Sølv i 400 IM 5.23.94; bronze i 400 fri, 4.56.11 
Camilla Taylor: Sølv i 50 ryg, 34.85, bronze i 200 ryg, 2.41.36 
Augusta Marie Christensen: Sølv i 100 bryst, 1.15.78 
Camille Erichsen: Guld i 200 ryg, 2.34.22 
Katrine Stampe: Guld i 50 fly; Bronze i 100 IM, 1.11.33 og i 100 fri, 1.03.63 
Luna Juul Lentoft. Sølv 100 fri 1.03.12 
 
Damer, Årgang 2002-2003 
Anne Føyn: Guld i 100 IM, 1.14.04; 200 IM 2.40.48: 400 IM, 5.31.68, 200 bryst, 3.08.28 og sølv i 100 fri 
1.06.29, 400 fri, 4.57.36 og i 100 ryg, 1.13.41 
Mille Graasbøll: Sølv i 400 IM, 5.42.47 
Julie Stampe: Bronze i 400 IM, 5.53.40 
Clara Gjerløv: Guld i 200 ryg, 2.42.30; sølv i 200 IM, 2.50.55; bronze i 50 ryg, 36.35 og i 100 ryg, 1.15.22. 
Marie Nielsen: Bronze i 200 bryst, 3.34.00 
 
Damer, Årgang 2004 og yngre 
Kajsa G. Christensen: Guld i 50 ryg, 45.35, 100 ryg, 1.35.39, 50 fri, 38.71, 100 fri, 1.25.34 og 200 fri 2.57.95 
Esmeralda Johansen: Guld i 200 bryst, 3.53.37 Bronze i 50 ryg , 47.87 og i 100 ryg, 1.41.89. 
Mathilde Mikkelsen: Guld i 400 fri, 8.26.68 
Camilla Nørby: Guld i 100 bryst, 1.45.33; sølv i 50 fri, 41.56 
Rosalie Viola Ryding: Sølv i 200 ryg, 3.54.04 
Caroline Sofie Aagaard: Bronze i 200 ryg, 3.56.24 
Mathilde Ramlow: Sølv i 100 IM, 1.48.81; bronze i 200 IM , 3.55.12 og i 50 fri, 43.73 



Betty Marie Jensen, Bronze i 100 IM, 1.50.97 
Ida Poulsen: Guld i 200 IM, 3.37.72; sølv i 100 fri, 1.28.27 og i 200 fri, 3.14.68. 
Emma Stoltz: Sølv i 200 bryst, 4.08.45 
Karla Marie Fæster: Bronze i 200 bryst, 4.52.80 
 
Damer, Holdkap, 2000-2003 
4 x 50 medley: Sølv til Julie Stampe Meier, Augusta Marie Christensen, Katrine Stampe, Luna Juul Lentoft, 
2.09.84 
 
Damer, holdkap, 2004 og yngre 
4 x 50 medley: Guld til Camilla Nørby, Esmeralda Johansen, Kajsa G. Christensen, Betty Marie Jensen, 
3.14.40 
4 x 50 medley: Sølv til Cecile Pihl, Emma Stoltz, Ida Poulsen, Mathilde Mikkelsen, 3.27.13 
 
Stævnet sluttede med 8 x 50 medley, mix 
I ældste gruppe fik Sigma sølv i tiden 4.25.85. På holdet var Alexander eggers, Clara Gjerløv, Anne Føyn, 
Frederik Eg Ibsen, Frederik Røgind, Mille Graasbøll, Sebastian Tullberg og Julie Stampe. 
I yngste gruppe blev det til guld til sigma-svømmerne i tiden 5.51.92. På holdet var Victor Arendt Skytte, 
Camille Nørby, Christoffer Rekling, Mathilde Ramlow, Esmeralda Johansen, Christian Boutrup, Emil Kildahl 
Døssing og Kajsa G. Christensen. 
 



 

2. runde i miniturneringen - sølv til SIGMA 

SIGMAs 1.-hold fik i anden runde af miniturneringen 172 point. Der bliver uddelt medaljer hver 

gang, og holdet kunne glæde sig over en sølvmedalje – 18 point fra guldet, der gik til KVIK 

Kastrup. I første runde var der i alt 9 hold. Til 2. runde var nogle af holdene faldet fra, så der nu kun 

er 6 hold tilbage. 

Det var piger årgang 2002 og yngre - og drenge årgang 2000 og yngre, der kunne deltage. 

SIGMAs 1. hold bestod denne gang af følgende: Sebastian Tullberg (2000), Oliver Schiellerup 

(2000), Ulrik Blach Petersen (2001), Frederik Røgind (2001), Frederik Eg Ipsen (2002). Mille 

Graasbøll (2002), Julie Stampe (2002), Clara Gjerløv (2002), Isabel Vang Hvitved (2003) og Anne 

Føyn (2002). 

På SIGMAs 2. hold deltog Kristian Torp (2000), Kristian K. Nielsen (2000), Mikkel Eg Ipsen 

(2002), Sebastian Staal (2002), Christian Boutrup (2003), Marie Lund (2003), Laura Boutrup 

(2003), Ingrid Lindemann (2003), Cornelia Bergquist (2003), Alberte Vallentin (2003) og Esther 

Marie Heunicke (2003). 

Resultatet i anden runde blev: 

Nr. 1 KVIK, 190 point 

Nr. 2 Sigma Swim 1, 172 point 

Nr. 3 Gentofte Svømme Klub, 153 point 

Nr. 4 Hovedstadens svømmeklub 1, 137 point 

Nr. 5 Sigma Swim 2, 104 point 

Nr. 6 Hovedstadens svømmeklub 2, 101 point 

En 1.-plads giver 12 point, 2.-plads 10 point, 3.-pladden 8 point, 4. pladsen 7 point, 5. pladsen 6 

point og 6. pladsen 5. point. 

Sigmas 1-holds resultater er her: 

4x 200 fri, piger: 10.09.01, nr. 2, 10 point 

4 x 200 fri, drenge, disc, 0 point 

200 fri, piger, Anne Føyn, 2.23.67, nr. 2, 10 point 

200 fri, drenge, Sebastian Tullberg, 2.07.90, nr. 1, 12 point 

100 bryst, piger, Mille Graasbøll, 1.25.17, nr. 1, 12 point 

100 bryst, drenge, Ulrik Blach Petersen, 1.24.86, nr. 4, 7 point 

200 ryg, piger, Julie Stampe, 2.39.66, nr. 1, 12 point 

200 ryg, drenge, Oliver Schiellerup, 2.35.23, nr. 3, 8 point 

100 fly, piger, Anne Føyn, 1.19.01, nr. 1, 12 point 

100 fly, drenge, Frederik Eg Ibsen, 1.18.79, nr. 3, 8 point 

200 IM, piger, Julie Stampe, 2.54.43, nr. 2, 10 point 

200 IM, drenge, Sebastian Tullberg, 2.27.46, nr. 1, 12 point 

100 fri, piger, Clara Gjerløv , 1.08.82 nr. 2, 10 point 



100 fri, drenge, Oliver Schiellerup, 1.06.71, nr. 4, 7 point 

200 bryst, Mille Graasbøll, 3.03.30, nr. 2, 10 point 

200 bryst, drenge, Ulrik Blach Petersen, 2.58.93, nr. 2, 10 point 

4 x 200 individuel medley, piger, 11.15.32, nr. 1, 12 point 

4 x 200 individuel medley, drenge, 10.31.25, nr. 2, 10 point 

Sigma 1. hold ligger efter de første to runder på en samlet 2. plads med 331 point, mens KVIK 

Kastrup fører med 356 point. Sigmas 2 hold ligger på 5. pladsen med 169 point. 

3. runde afholdes 12. april 2014 i Ishøj. 

  



 

 

 

Klubmesterskab i Birkerøds 

konkurrenceafdeling 

Blandt deltagerne ved Sigma Swim Birkerøds klubmesterskab 2013, der blev afholdt lige efter nytår 

den 3.-4. januar 2014 var en femdobbelt master-verdensmester, EM-deltagere og masser af danske 

mestre, årgangsmestre og regionale mestre. 

Under stævet fik svømmerne autografer af nogle af EM-stjernerne fra Sigma Swim Birkerød og 

Sigma Swim Allerød: Pernille Blume, Lotte Friis (Allerød), Magnus Jacubsson (Allerød) og Anton 

Ørskov Ipsen. Pernille svømmede et enkelt løb og deltog derfor ikke i konkurrencen om at blive 

klubmester. Klubbens næstformand Jan Schäfer var speaker og fortalte om svømmernes tilligere 

resultater, placering på ranglisten og meget mere. 

Klubmesterskaberne for konkurrenceholdene (Sigma senior, Sigma Junior, Årgnagsgruppe 1, 2 og 

3 samt Talent) foregår ved, at den enkelte svømmer skal svømme 4 forskellige discipliner, f.eks. 

bryst, ryg, fri og medley. En svømmer må således ikke svømme f.eks. både 50 ryg og 100 ryg, 

selvom det måske er svømmeren bedste disciplin. Svømmernes tider i de enkelte løb bliver 

omregnet efter den internationale finaskala, hvor verdensrekorden svarer til 1.000 point. 

Blandt herrerne fik Anton Ørskov Ipsen flest finapoint.  Blandt damerne var det Cecile Høgskilde, 

der svømmede sig til flest finapoint. 

  

 

 



 

Herrer 

Årgang 1995 og ældre 

    
         

Klubmester  Anton Ørskov Ipsen  2457 

Nr. 2  Claus Lerche Iversen  2410 

Nr. 3  Klaus Lercke Skytte  2377 

  

Årgang 1996, 1997 og 

1998 
    

Klubmester  Frederik Dalhøj Paulsen  2092 

Nr. 2 Mads Christian Sandager 1787 

  

Årgang 1999 og 2000           

Klubmester  Sebastian Tullberg  1770 

Nr. 2  Alexander Eggers  1272 

Nr. 3  Oliver Schiellerup    1004 

  

Årgang 2001 og 2002          

Klubmester  Ulrik Blach Petersen           1192 

Nr. 2  Frederik Røgind  977 

Nr. 3  Sebastian M. Staal  868 

  

Årgang 2003 og yngre             

Klubmester Christian Boutrup  862 

Nr. 2 Alexander Tullberg  701 

Nr. 3 Christoffer Rekling  607 

 



Damer 

Årgang 1996, 1997 og 

1998 
         

Klubmester  Sara Krog Christoffersen  2117 points 

  

Årgang 1999 og 2000          

Klubmester Cecilie Høgskilde  2131 points 

Nr. 2 Augusta Marie Christensen  1890 points 

Nr. 3 Luna Juul Lentoft  1826 points  

  

Årgang 2001 og 2002          

Klubmester Mia Steen Duus  2017 points 

Nr. 2 Camille Erichsen  1780 points 

Nr. 3 Lea Joensen  1617 points 

  

Årgang 2003 og yngre          

Klubmester Isabel Vang Hvitved  1119 points 

Nr. 2 Maria Lund  945 points  

Nr. 3 Laura Boutrup  863 points  

      

 

På yngste konkurrencehold - Talentholdet - skal svømmerne svømme 3 løb. Som på de ældre 

konkurrencehold, skal det også være i forskellige discipliner. 

Talent - drenge          

Klubmester  William Ølshøj/Nicolaj Pedersen  291/255 

Nr. 2  Sebastian Pedersen  246 

Nr. 3  Thomas Jørgensen  205 

  



Talent - piger          

Klubmester  Sarah Holm Clausen  242 points 

Nr. 2  Nicolne R. Amstrup  229 points  

Nr. 3  Josefine V. H. Lilliedal     216 points  

1Sigma har også hold for masters og triatleter. De to grupper konkurrerer inden for den samme klasse. Her 

bliver finapointene omregnet alt efter svømmerens alder. I nedenstående oversigt er først angivet finapoint 

og derefter de omregnede point. 

Sigma Masters/Sigma Tri 

Herrer       

Klubmester                           

     

 Mads 

Gjerløv                               

    

1783 

points                       

   

2585 

omregnet                                             

       

Nr. 2 
 Anders Vestergaard 

Jensen 
1686 points 2427 omregnet 

Nr. 3  Anders Dalsgaard 1468 points 2143 omregnet 

 

Damer 
      

Klubmester  Caroline Suhr  912 point 1358 omregnet 

Prisuddeling til klubmesterskaber 

Amalie Holm var første træner på podiet og uddelte de to priser: Årets talentpige og Årets 

talentdreng. 

Årets talentpige: Nicoline Refsgaard Amstrup. Amalie fortalte, at Nicoline havde overvundet en 

række udfordringer i årets løb og havde vist fine forbedringer rent svømmeteknik. 

Årets talentdreng: Aksel Heunicke. Amalie fortalte, at Aksel havde rykket meget på kort tid, var 

god til at lytte efter og var en god kammerat. 

Cheftræner Stine Lyngby stod for uddelingen af Årets fighter og Årets fund.  

Årets fighter: Camille Nørby, Årgangsgruppe 3. Stine begrundende valget med, at Camille er 

perfektionist og bliver ved med at øve tingene til de fungerer. Camille har en høj træningsmoral, er 

en god kammerat og et kæmpetalent. 

Årets fund: Oliver Schiellerup; Årgangsgruppe 2. Stine begrundede valget med, at Oliver for år 

tilbage lå i toppen i 200 ryg, men nu måtte se sig slået grundet andre svømmeres større fysiske 

udvikling. Oliver havde imidlertid rykket i alle discipliner og er et stort talent. 



Årets indsats: Mia Steen Duus, Årgangsgruppe 1. Cheftræner Lars Madsen fortalte, at der er tale 

om en ny pris, som er oprettet fordi konkurrenceafdelingen nu har et hold mere end tidligere, 

nemlig årgangsgruppe 1. Mia får prisen for hendes fokuserede indsats både til stævner og til træning 

og for hendes flotte resultater blandt andet til Dansk årgangsmesterskab i bryst-disciplinerne. 

Årets vandhund: Anna Boutrup, Sigma Junior. Cheftræner Carlos Junior uddelte denne pris og 

begrundede det med Annas flotte præstationer og træningsindsats. 

Årets svømmer: Andreas Schiellerup, Sigma Senior. Klaus Iversen uddelte på vegne af Cheftræner 

prisen og begrundende det med Andreas´ flotte præstationer i rygcrawl, hvor Andreas blandt andet 

to gange i årets løb har sat dansk rekord i 50 ryg. 

De to næste priser blev også uddelt af Klaus Iversen. Prisen går til den kvinde og den herre, der har 

opnået flest finapoint i et enkelt løb i 2013. 

Årets bedste svømmepræstation – kvinder: Pernille Blume, 893 finapoint. Pernille opnåede de 

mange point ved Dansk langbanemesterskab i foråret. 

Årets bedste svømmepræstation – herrer: Anton Ørskov Ipsen, 881 finapoint. Antons præstation 

fra 1.500 fri, hvor Anton svømmede på 14 minutter og 53 sekunder. 

Det gyldne stopur: Lene Paulsen. Denne pris blev uddelt af sidste års prismodtager Pia 

Alexandersen. Prisen går altid til en frivillig leder. Pia begrundede valget med, at Lene har mange 

funktioner - holdleder, medlem af bestyrelsen og styregruppen for blot at nævne nogle af 

funktionerne og lægger et kæmpearbejde bag kulisserne. 

 

 

 

  



 

Minicup finalen 

Lørdag den 7. december 2013 deltog Sigma Swim i MiniCup finalen i Ishøj svømmehal. MiniCup 

er en holdturnering, hvor drenge kæmper sammen på et hold og pigerne på et andet. Man samler 

point sammen i alle løb efter FINA pointtabel, så jo hurtigere man svømmer i de enkelte løb, jo 

flere point samler man ind til holdet. 

 

I år deltog vi med både et drenge og et pigehold. Drengene skulle være født i 1999 eller senere, og 

pigerne i 2001 eller senere. Holdene bestod af 

• Anton Borring Andersen (1999), Emil Engels Henriksen (1999), Mads Poulsen(1999), Kasper 
Jeppson(1999), Alexanders Eggers (1999), Sebastain Tullberg (2000), Oliver Schiellerup (2000), Ulrik 
Blach Petersen (2001) og Frederik Eg Ibsen(2002) 

• Mia Steen Duus (2001), Lea Joensen (2001), Camille Erichsen (2001), Julie Stampe Meyer (2001), 
Silje Thramkrongart (2001), Mille Graasbøl (2002), Julie Stampe (2002), Anne Føyn (2002) og Clara 
Gjerløv(2002) 

Stævnet var sæsonens første på langbane, og det var for manges vedkommende en udfordring at 

tage de flotte præstationer fra østdanske mesterskaber og omsætte dem i lige så flotte præstationer 

til dette stævne. Alle kæmpede det bedste de havde lært, og det resulterede i flotte holdplaceringer. 

Nemlig en sejr til drengene. 

1. Sigma Swim             4699 point 
2. Kvik Kastrup             4566 point 
3. Frederikssund          4227 point 



Og en andenplads til pigerne 

1. Kvik Kastrup             5283 point 
2. Sigma Swim             4713 point 
3. GTI                              3847 point 

Vi er nu alle tilbage i træningsbassinet med blikket rettet mod de store udfordringer, der venter i 

starten af det nye år. 

Lars Madsen 

  

  

  



 

Sigma suveræn til NS Mini 

 
 

Ikke mindre end 112 svømmere i alderen 6 til 13 år fra Sigma Swim Allerød og Sigma Swim 

Birkerød deltog i NS Mini turneringen søndag den 8. december i Birkerød Svømmehal. 

Svømmerne, som er fra de to klubbers årgangsgruppe 2 og 3 hold samt Talenthold, mødte ind med 

nissehuer på og var klar til kamp mod de 7 andre nordsjællandske klubber.  

 

I alt skulle der dystes i 10 individuelle løb og et holdkapløb, som denne gang var den sjove ben-

holdkap 4 x 50 crawlben med plade med to piger og to drenge på. Fra begge klubber var der 

svømmere med, som var med til deres første svømmestævne nogensinde, men alle klarede stævnet i 

fin stil, og der blev svømmet mange flotte tider og sat flere personlige rekorder. 

  

Samlet set blev Sigma suverænt den mest vindende klub. Hele 61 gange var en svømmer fra Sigma 

oppe for at hente en medalje, hvilket svarer til at Sigma samlet vandt 62% af medaljerne. 

Medaljerne fordelte sig med 17 til Allerød (1 guld, 8 sølv og 8 bronze) og 44 til Birkerød (23 guld, 

12 sølv og 9 bronze). 

  



  

På billedet ses medaljetagerne i 100 bryst for drenge, hvor der blev kæmpet om medaljer i 4 

forskellige aldersgrupper. I de tre yngste aldersgrupper var Sigma suveræne og gjorde rent bord ved 

at snuppe både guld, sølv og bronze. Således er 9 ud af de 12 medaljetagere på billedet fra Sigma. 

  

Et kæmpestort tillykke til alle svømmerne fra Sigma Swim Allerød og Sigma Swim Birkerød. 

 

 

 
  



 

 

Sigma Swim næstbedste klub  

ved SRØ gruppe 2 

I weekenden d. 30. november-1. december deltog de yngste svømmere fra henholdsvis Sigma 
Swim Allerød og Birkerød i dette års Sjællandsmesterskab. Sigma Swim var repræsenteret af ikke 
mindre end 18 svømmere i alderen 10-13 år. Til trods for at en del af svømmerne var med for 
første gang, og nerverne bogstaveligt talt sad uden på badedragten/bukserne, så blev der sat ikke 
mindre end 75 % personlige rekorder, og vundet 19 medaljer fordelt på 7 guld, 6 sølv og 6 bronze. 

Stævnet var endnu engang en stor succes for Sigma, og samlet set blev klubben placeret på en flot 
andenplads kun overgået af Kvik Kastrup, der vandt 25 medaljer. Det der gjorde vores stævne 
ekstra flot var, at medaljetagerne var fordelt mellem de forskellige årgange, og der var hele 11 
svømmere, der kom hjem med en medalje.  

Den helt store medaljesluger fra Sigma Swim blev som forventet Sebastian Tullberg (2000), der 
individuelt vandt guld i 50 fri, 200 fri og 100/200IM, mens det blev til sølv i 100 fri og bronze i 100 
fly. Han leverede nogle rigtig flotte personlige rekorder, samt lærte en meget hård lektie ved 
stævnet – nemlig at ingen konkurrenter er slået på forhånd!   

Udover Sebastian Tullberg var Isabel Hvitved (2003) også adskillige gange på podiet, da hun vandt 
guld i 100 fri og 200IM, samt sølv i 200 fri og bronze i 50 fri. Det var Isabels første mesterskab, og 
selvom hun ikke kom planmæssigt fra start, så blev hun ved med at kæmpe hårdt i hvert eneste  



løb, hvilket til sidst resulterede i det ene fantastiske løb efter det andet. Dernæst vandt Julie 
Stampe (2002) og Mille Graasbøll (2002) bronze i henholdsvis 200 ryg og 200 bryst. Begge løb var i 
flotte personlige rekorder. 

De sidste to medaljer blev vundet af to debutanter, der begge kun lige akkurat for tre uger siden 
kom under de famøse kravtider. Alligevel så ville intet stoppe dem, og med personlige rekorder på 
over 10 sekunder for begges vedkommende, så resulterede det for trænerne i to overraskende 
medaljer. Den ene blev vundet af Maria Lund i 200 ryg, hvor hun i finaleheatet prøvede kræfter fra 
bane 1, svømmede sig hurtigt med i front og vandt en meget flot sølvmedalje. Dernæst vandt 
Cornelia fra første heat en bronzemedalje i 200 bryst.  

Udover individuelle medaljer gjorder pigerne en flot figur i samtlige holdkapper. Kvartetten bestod 
af Clara Gjerløv, Anne Føyn, Mille Graasbøll og Julie Stampe. Samtlige piger var med til at vinde 
medalje i alle fire holdkapper, hvor bedste placering var at finde i 4*100 medley, hvor pigerne 
vandt en flot guldmedalje. I de øvrige holdkapper 4*50 fri, 4*100 fri og 4*50 medley vandt de 
meget sikre sølvmedaljer. For pigerne handler det om nu at få arbejdshandskerne på, så de er klar 
til kamp ved forårets mesterskaber, hvor jeg klart vil love Kvik Kastrup, at de vil få endnu mere 
kamp til stregen. 

For drengenes vedkommende leverede de en præstation ud over det sædvanlige i 4*50 fri, da 
Oliver Schiellerup (2000), Mikkel Ibsen (2002), Sebastian Tullberg (2000), og Frederik Ibsen (2002) 
vandt en meget flot bronzemedalje. Selvom de fleste hold udelukkende bestod af 2000 drenge, så 
var der intet, der kunne stoppe disse fire drenge, og med en utrolig flot hjemtur af Frederik 
sikrede det drengene en velfortjent medalje. 

Udover de nævnte deltog følgende svømmere: Christian Jensen (2000), Maria Nielsen (2003), 
Esther Heunicke (2003), Laura Boutrup (2003), Frederik Røgind (2001), Sebastian Staal (2002), 
Christian Boutrup (2003), Ulrik Petersen (2001) og Mathias Holm.     

  



 

 

 

Kongerne af nordsjælland 

Efter weekenden kan vi da kun kalde os ”Kongerne af Nordsjælland”, da vi med hele 69 medaljer 

var den klart mest vindende klub ved dette års første mesterskab. Herefter kom Gentofte med 32 

medaljer, mens tredje pladsen blev besat af Helsingør med 25 medaljer. 

Regions Årgangsmesterskaber var en ren fest for de to Sigma klubber, Allerød og Birkerød, der 

med kæmpebanner, kongekroner og tylskørter svømmede sig til hele 90 procent personlige 

rekorder, hvilket må siges at være mere end godkendt. Dette var optakten til årets 

sjællandsmesterskab, der svømmes i sidste weekend af november i Ringsted, hvor målet er 20 

medaljer. At være træner til sådan en fest var en fornøjelse, og selvom der var mange nye 

svømmere med for første gang, så stod svømmerne sammen og kæmpede som et stort fælles hold.  

 

Ved weekendens stævne svømmede flere piger sig fra både Allerød og Birkerød sig til kravtider til 

SRØ, hvilket betyder, at holdet nu er oppe på 19 svømmere. De nye til holdet blev Maria Lund, 

Cornelia Bergqvist og Marie Nielsen. Tillykke. 

 

Ved SRØ forventes det, at pigerne Anne Føyn, Mille Graasbøll, Julie Stampe og Clara Gjerløv vil 

forsøge at svømme sig til flere mesterskaber i holdkapper, selvom konkurrencen er meget tæt 

mellem dem og svømmerne fra Kvik Kastrup. Derudover har pigerne store muligheder for også at 

tage individuelle medaljer, selvom konkurrencen også her er meget tæt.  

 

Derudover forventes det, at svømmere som Sebastian Tullberg, Laura Boutrup, Isabel Hvitved og 

Ulrik Blach Petersen også er at finde på podiet ved årets sjællandsmesterskab, som de også var et 

utal af gange ved årets Regionsmsterskab. Udover disse to omtalte drenge, så kunne drengenes 



holdkapper i 4 x 50 fri, 4 x 100 fri, 4 x 50 medley og 4 x 100 medley også være mulige medaljeløb, 

dog skal marginalerne klart være på Sigmas side, hvis det skal lykkedes.  

 

Tillykke til samtlige medaljetagere, samt svømmere der satte personlige rekorder! Det er fuldt 

fortjent med den indsats I yder ved hvert træningspas.  

Stine Lyngby  

Sigma Swim Birkerød 

Regions Årgangsmesterskab - 2. dag 

Tak til de deltagende klubber for en lige så spændende 2. stævnedag som lørdagen - igen flot 

svømning i alle aldersklasser. Dagens Regionsmestre blev: 

 

Drenge årgang 2000 

Sebastian Tullberg, Sigma Swim Birkerød, 100 fri i tiden 56.86; 200 bryst i tiden 2.46.20 

Julius Theilst, Helsingør Svømmeklub, 100 medley i tiden 1.08.27 

Peter Vangsgaard, Gentofte Svømmeklub, 100 ryg i tiden 1.06.72 

Aleksander Aslak Nørgaard, Søllerød Svømmeklub, 400 fri i tiden 4.33.57 

Drenge årgang 2001 

Magnus Bækgaard Andersen, Hørsholm Svømmeklub, 100 fri i tiden 1.03.74, 100 ryg i tiden 

1.10.53 og i 400 fri i tiden 4.53.79. 

Lukas Strøbæk, Gentofte Svømmeklub, 200 bryst i tiden 3.03.38 

Ulrik Blach Petersen, Sigma Swim Birkerød, 100 medley i tiden 1.15.18 

 

Drenge årgang 2002 og yngre 

Nicklas Östman Pedersen, Helsingør Svømmeklub, 100 fri i tiden 1.06.24, 100 ryg i tiden 1.10.97 

Christoffer H. Andersen, Søllerød Svømmeklub, 200 bryst i tiden 3.04.67 

Asger Hartvig, Hørsholm svømmeklub, 100 medley i tiden 1.17.63 

 

Holdkap drenge  

4 x 50 fri: Gentofte drenge 1 med Tomas Stensballe Larsen, Peter Vangsgaard, Jens Christian Norus 

og Mads Bjørn Andersen i tiden 1.56.27. 

 

Piger årgang 2002 

Martha Vitus Tversted, Søllerød Svømmeklub, 100 fri i tiden 1.04.40 og i 400 fri i tiden 5.00.84  

Thea Blomsterberg, Hillerød Svømmeklub, 200 bryst i tiden 2.58.11  

Anne Føyn, Sigma Swim Birkerød, 100 medley i tiden 1.15.59  

Anna Graffe, Hørsholm svømmeforening, 100 ryg i tiden 1.15.58 

Piger årgang 2003 

Lærke Schelde Mollerup, Frederikssund Svømmeklub, 100 fri i tiden 1.14.71 og i 200 bryst i tiden 

3.24.07  

Isabel Vang Hvitved, Sigma Swim Birkerød, 100 medley i tiden 1.27.96 og i 400 fri i tiden 6.03.65 

Anna Haugsted Pihl, Hillerød Svømmeklub, 100 ryg i tiden 1.22.18 

Piger årgang 2004 og yngre 

Kajsa G. Christensen, Sigma Swim Birkerød, 100 fri i tiden 1.26.89 



Esmeralda Johansen, Sigma Swim Birkerød, 200 bryst i tiden 4.00.31 

Ida Poulsen, Sigma Swim Allerød, 100 medley i tiden 1.38.03 

Frederikke Falk-List, Gentofte Svømmeklub, 100 ryg i tiden 1.39.10 

Også tillykke til: 

Isabella Victoria Nimb (årgang 2004) fra Gentofte Svømmeklub, der svømmede udenfor 

konkurrence, og igen havde hurtigste tider i samtlige løb, hun stillede op i: 100 fri (1.21.80), 100 

medley (1.36.03) og 100 ryg (1.35.50) 

Holdkap piger 

4 x 50 fri: Sigma Piger 1 med Mille Graasbøll, Julie Stampe, Clara Gjerløv og Anne Føyn i tiden 

2.06.38. 

MEDALJEOVERSIGT PR KLUB, dag 2 GULD SØLV BRONZE 

Sigma Swim Birkerød 8   7 6  

Hørsholm Svømmeforeing 5   2 8 

Gentofte Svømmeklub  4   6 4  

Søllerød Svømmeklub 4   3 -  

Helsingør Svømmeklub 3   5 3  

Frederikssund Svømmeklub 2  1  1  

Hillerød svømmeklub 2  -  -  

Sigma Swim Allerød 1  3   2 

Sigma SWim (Startfælleskab) holdkap 1   1 -  

Galdsaxe   1   1 

Slangerup Svømmeklub -  -  2 

Holbæk Svømmeklub -  -   1 

Frederiksværk -   1  - 

JGI -   -  1 

Triton Ballerup -  -  -  

Værløse svømmeklub - - - 

 

  



Regions Årgangsmesterskab - 1. dag 

Tak til de deltagende klubber for en god 1. stævnedag - der var flot svømning, mange personlige 

rekorder og glade medaljetagere. Dagens Regionsmestre blev: 

 

Drenge årgang 2000 

Aleksander Aslak Nørgaard, Søllerød Svømmeklub, 200 fri (2.10.83); 200 ryg (2.25.53) og 200 

Medley (2.26.88) 

Sebastian Tullberg, Sigma Swim Birkerød, 100 bryst (1.17.37) og i 50 fri (25.85) 

Julius Theilst, Helsingør Svømmeklub, 100 fly (1.03.80) 

 

Drenge årgang 2001 

Magnus Bækgaard Andersen, Hørsholm Svømmeklub, 200 fri (2.18.99), 100 fly (1.12.74) og i 200 

ryg (2.30.89) 

Ulrik Blach Petersen, Sigma Swim Birkerød, 100 bryst (1.22.62) og 200 Medley (2.41.82) 

Mads Toft, Holbæk Svømmeklub, 50 fri (30.77) 

 

Drenge årgang 2002 og yngre 

Christoffer H. Andersen, Søllerød Svømmeklub, 200 fri (2.23.74); 100 bryst (1.27.99) 

Frederik Eg Ipsen, Sigma Swim Birkerød, 100 fly (1.15.83) og 50 fri (29.83) 

Nicklas Östman Pedersen, Helsingør Svømmeklub, 200 ryg (2.35.47)  

Holdkap drenge  

4 x 50 medley: Gentofte Drenge 1 med Peter Vangsgaard, Lucas Strøbæk, Jens Christian Norus og 

Thomas Stensballe Larsen i tiden 2.11.68.  

Piger årgang 2002 

Martha Vitus Tversted, Søllerød Svømmeklub, 200 fri (2.20.46); 200 Medley (2.42.88) og 50 fri 

(30.17) 

Thea Blomsterberg, Hillerød Svømmeklub, 100 bryst (1.22.70) 

Anne Føyn, Sigma Swim Birkerød, 100 fly (1.16.57) 

Julie Stampe, Sigma Swim Allerød, 200 ryg (2.41.33) 

Piger årgang 2003 

Isabel Vang Hvitved, Sigma Swim Birkerød, 200 fri (2.48.74), 200 Medley (3.09.38) 

Lærke Schelde Mollerup, Frederikssund Svømmeklub (1.33.23) og 50 fri (33.27) 

Laura Boutrup, Sigma Swim Birkerød, 100 fly (1.30.93) 

Anna Haugsted Pihl, Hillerød Svømmeklub, 200 ryg (3.00.16) 

Piger årgang 2004 og yngre 

Kajsa G. Christensen, Gentofte Svømmeklub, 200 fri (3.16.84) 

Esmeralda Johansen, Sigma Swim Birkerød, 100 bryst (1.50.92) 

Kajsa G. Christensen, Sigma Swim Birkerød, 100 fly (1.49.79) 

Roseline Løkkegaard, Gladsaxe Idræts Forening, 200 ryg (3.42.42) 

Clara Toft, Gentofte Svømmeklub, 50 fri (38.96) 



Også tillykke til: 

Isabella Victoria Nimb (årgang 2004) fra Gentofte Svømmeklub, der svømmede udenfor 

konkurrence, men havde hurtigste tid i 200 fri (2.52.59), i 200 ryg (3.20.67) og i 50 fri (37.47) 

Holdkap piger 

4 x 50 medley: Sigma Piger 1 med Julie Stampe, Mille Graasbøll, Anne Føyn og Clara Gjerløv i 

tiden 2.22.39. 

 

 

 

 

 



MEDALJEOVERSIGT PR KLUB GULD SØLV BRONZE 

Sigma Swim Birkerød  13  8  10 

Søllerød Svømmeklub  8  -   - 

Hørsholm Svømmeforening  3  3  1 

Helsingør Svømmeklub  2  6  6 

Gentofte Svømmeklub  2  5  6 

Hillerød svømmeklub  2  3  2 

Frederikssund svømmeklub  2  1  1 

Sigma Swim Allerød  1  4  2 

Gladsaxe  1  1  1 

Holbæk Svømmeklub  1  -  4 

Sigma Swim, startfælleskab (Holdkap)  1  1 - 

JGI   -  3 - 

Slangerup Svømmeklub  -  1  2 

Værløse Svømmeklub  -  -  - 

Triton Ballerup  -  -  - 

 

 

Se alle de flotte resulatater på livetiming og stemningsbilleder her 

  

http://www.livetiming.dk/
http://sigmaswim.dk/da/nyheder/sigma-konkurrence/regionsmesterskab-sigma


 

Regionsårgangsmesterskaber i Birkerød 

svømmehal 

For tredje år i træk er Sigma Swim Birkerød vært for Regionsmesterskabet for årgangsgrupperne II 

og III i Nordsjælland. Igen i år bliver det et kæmpestævne med flere end 300 svømmere i alderen 8-

13 år. Der bliver liv i svømmehallen på Bistrupvej i weekenden 9. og 10. november. 

15 klubber kommer på besøg medbringende svømmere, trænere, holdledere, forældre, søskende og 

bedsteforældre – så svømmere og officials skal kæmpe om pladsen i den gamle hal. 

Det kræver et stort mandskab, at afvikle et stævne: Unionen stiller med to overdommere og to 

startere, der sikrer at også dette stævne afvikles korrekt efter FINA’s regler. De får hver dag 

assistance af 35 officials fra klubberne, der tager tid, bedømmer om svømmestil og vendinger er i 

orden , samt sekretariatsfunktioner, der sikrer, at løbene kan afvikles kontinuerligt, mens 

resultaterne strømmer ind, registreres, kontrolleres og videreformidles. Endeligt skal der være 

mandskab, der sikrer at medaljerne bliver delt ud, at alle officials har mad og drikke, at hallens 

gæster kan købe forfriskninger, og at hallen afleveres i samme fine stand, som den blev modtaget 

fredag aften. I alt er der over 100 mennesker involveret i afviklingen af sådan et stævne – udover 

trænere og holdledere. 

Der er altid hektisk stemning i svømmehallen under stævner. I løbet af de to dage, skal der afvikles 

26 løb med i alt 214 heat. Heat afvikles med pauser på 20-30 sekunder. De pauser er så korte, at 

svømmere, der er netop har afsluttet deres heat, først får lov til at forlade vandet, når næste heat er 

startet. Varme, klorlugt, duften fra kassevis af pastasalat, glæde, frustration, speakerens evige snak, 

flotte svømmepræstationer, jubel, coaching, leg, snak – afbrydes jævnligt af dommerfløjtet fulgt af 

dyb ro, når et heat skal starte. Der er respekt om de seks svømmere, der står klar på skamlerne, når 

fløjten lyder – og så snart de er i vandet, starter infernoet i hallen igen. Det skal opleves. Energien 

og nerven er overvældende. 

Sigma Swim Birkerød stiller med knap 50 svømmere. Mange svømmere skal i weekenden opleve 

deres første mesterskab, så der er sommerfugle i maverne. Alle svømmerne går efter at slå deres 

tidligere præstationer, og flere drømmer også om at komme hjem med en eller flere medaljer. 

Endvidere svømmer en del også for at opnå kravtider til de østdanske og danske mesterskaber. 

Sigma Swim Birkerød har store forventninger til sine svømmere og forudser en del medaljer. 

Særligt spændende bliver det at følge pigeholdkappen, hvor Sigma bl.a. stiller med et meget stærkt 

hold med Mille Graasbøl, Julie Stampe, Anne Føyn og Clara Gjerløv. Fire svømmere, som kan 

komme rigtigt langt sammen til de kommende mesterskaber.  



STT i tåstrup 

Sigma Swim Allerød og Birkerød deltog den 27. oktober i dette års STT efterårsstævne i Tåstrup. 

Stævnet var lidt af et maratonstævne, så det var nogle trætte svømmere, der tog hjem efter næsten 

tolv timer i en varm svømmehal. Til trods for manglende plads og utrolig mange timer i 

svømmehallen formåede svømmerne at levere flotte resultater, hvilket resulterede i mange 

personligere rekorder, samt 21 medaljer fordelt på 9 guld, 5 sølv og 7 bronze. 

Guldmedaljevinderne var følgende: 

Mille Graasbøll (2002) fra Sigma Swim Allerød leverede en utrolig flot 100 IM og satte personlig 

rekord med 7 sekunder, så hendes tid nu lyder på 1.20. 

Sebastian Tullberg (2000) fra Sigma Swim Birkerød leverede en super flot 200 IM efter et 

træningsforløb med fokus på specielt brystsvømningen. I løbet satte han en personlig rekord med 6 

sekunder, så tiden nu lyder på 2.23.9. Derudover blev det også til guld i 100 ryg. 

Frederik Ibsen (2002) fra Sigma Swim Birkerød svømmede nok holdets flotteste løb i 50 butterfly, 

hvor han satte en tyk streg under, at han absolut er en super butterflysvømmer. Med tiden 32.9 

svømmede han sig ind blandt de bedste i hans årgang, og hvis han kan holde niveauet på 100 

butterfly, skal det bestemt blive interessant at følge ham til Regionmesterskabet. Derudover blev det 

også en guldmedalje i 50 bryst. 

Isabell Hvidtved (2003) fra Sigma swim Birkerød svømmede i gruppe med 2002 pigerne, men det 

forhindrede hende ikke i at vinde en flot guldmedalje i 50 ryg. 

Mikkel Ibsen (2002) fra Sigma Swim Birkerød svømmede tre flotte løb ved stævnet i henholdsvis 

100Im, 50 ryg og 50 fri. Alle tre løb var flotte personlige rekorder, og i både 50 fri og 50 ryg blev 

det til flotte guldmedaljer. 

Anne Føyn (2002) fra Sigma Swim Birkerød satte en flot personlig rekord på 50 butterfly på næsten 

et sekund, så tiden nu lyder på 34.1. Teknisk flot løb og spændende om hun kan holde denne 

udvikling i butterfly frem mod Regionmesterskabet. 

Trænere og holdledere vil gerne ønske alle svømmere tillykke med deres flotte resultater. 

Weeberg, Bjarke og Stine 

Sigma SWim 

  

  



Sigma Swim i Maribo 

 

 

De to gruppe 2 hold fra Sigma Swim Allerød og Sigma Swim Birkerød drog lørdag i efterårsferien 

af sted med bus fra Engholm Svømmehal sammen med 3 trænere og 3 holdledere. I alt 32 

svømmere i alderen 10 til 14 år skulle på 5 dages fælles træningslejr i Maribo. 

 

Efter ankomsten til Maribo Vandrehjem lørdag eftermiddag var det af sted til Maribo Svømmehal 

til første vandtræning. Da der var 1,6 km mellem vandrehjem og svømmehal forgik turen frem og 

tilbage på løbehjul. Efter træning var det tilbage igen på løbehjul, hvor resten af aftenen gik med 

udpakning, rede senge og spise aftensmad. 

 

De tre efterfølgende dage blev der vandtrænet to gange om dagen samt lavet dryland en gang 

dagligt i hallen ved siden af svømmehallen. Mellem hver vandtræning blev der kørt frem og tilbage 

på løbehjul til vandrehjemmet for at spise frokost og hvile. 

 

Aftenerne gik med forskellige konkurrencer i små grupper, bankospil, kortspil, hygge på værelserne 

og kagespisning. Derudover kårerede trænerne hver aften tre svømmere som til træning havde gjort 

det ekstra godt. De fik hver en lille præmie for dagens præstation. Ligeledes kårerede trænerne hver 

aften dagens klovn, som gik til den svømmer, der i løbet af dagen havde gjort sig mest bemærket på 

den ”knap så heldige måde”. Vinderne af dagens præstation malede den sidste aften et fælles Sigma 

maleri, som kan ses i klublokalet i Birkerød, mens dagens klovn den efterfølgende dag skulle træne 

med en badehætte med plastikblomster i alle mulige farver. 

 

Den sidste dag var det tidligt op for at pakke inden det gik løs i svømmehallen med Mini stævne. 

Alle drengene skulle svømme 400 IM og 200 bryst, mens 2002 pigerne svømmede 400 IM og 200 

ryg og 2003 pigerne 400 fri og 200 IM. Inden start af stævnet blev der lavet et fælles Sigma Deluxe 



samt alle svømmerne heppede på alle under stævnet, hvor der blev sat mange personlige rekorder. 

Det lover derfor godt for kravtidsstævnet fredag i efterårsferien samt de kommende 

regionsmesterskaber i november. 

 

Alt i alt en super skøn træningslejr, hvor børnene har lært hinanden at kende på tværs af de to hold. 

Samlet er det blevet til 13 timers vandtræning, 4 timers dryland og ikke mindre end 24 km kørsel på 

løbehjul. 

 

  



 

 

 

GTI Cup - 28.-29. september 

Af Stine Lyngby 

I weekenden den 28.-29. september deltog Birkerød Årgangsgruppe 2 samt enkelte fra 

Årgangsgruppe  3 i dette års GTI Cup i Greve. Stævnet blev en kæmpe succes for svømmerne, der 

satte personlige rekorder i 85 % af løbene, samt svømmede sig til et hav af medaljer i de forskellige 

grupper. 

Det blev til ikke mindre end 14 guld, 11 sølv, og 9 bronzemedaljer, hvor to af sølvmedaljerne blev 

svømmet hjem i 4*50 fri. Både pige og drengeholdet fightede flot, og det resulterede som sagt i to 

flotte sølvmedaljer. 

Udover medaljer og flotte personligere rekorder blev det også til mange flotte kravtider til årets 

første mesterskaber SRØ. Udover de allerede kvalificerede SRØ svømmere, så fik holdet en ny 

svømmer med, da Esther Marie Heunicke (2003) satte personlig rekord med 6 sekunder i 100 bryst 

og kom under kravtiden. 

I januar er der DÅM for drenge årgang 1998 og 1999 og piger årgang 2000-2001. Alexander Eggers 

som hører til i denne gruppe kæmpede for kravtid, og det lykkedes, idet han fik kravtid i 100IM, så 

det bliver spændende at følge ham til januar.   

 



 

 

Nordic Race Beach 

Sigma Tri Ungdom vinder Nordens hårdeste strandløb. Nordic Race Beach er udtænkt og 

udarbejdet af professionelle soldater, ekstremsportsudøvere og fysioterapeuter. Der er tale om et 5 

km langt forhindringsløb med 10 forhindringer til lands og til vands. Deltagerne skulle ud over at 

løbe i tungt sand, grave sig under en mur, kravle i mudder et langt stykke under pigtråd, kravle over 

mure, springe i vandet fra 5 meters højde og dykke under nogle tønder, svømme ud og ringe med en 

klokke, kravle igennem et rør og meget mere. I alt deltog 281 kvinder og 659 mænd.  

Kristin Blach Petersen fra Sigma Tri Ungdom var hurtigste kvinde og vandt i tiden 40.11. Hurtigste 

mand gennemførte i tiden 34.06. Simone Heintzelmann blev 8. hurtigste kvinde med tiden 45.40. 

Mikkel Høgh-Hansen gennemførte i tiden 41.36, det gav en 38 plads i mandegruppen. Sammen 

vandt de 3 triatleter holdkonkurrencen i en samlet tid på 2.07.27. 

  



 

 

Miniturnering - sølv til Sigma 

SIGMA har to hold med til miniturneringen 2013/2014. 1. runde er netop afholdt. 1. holdet fik sølv 

med 159 point. 2. holdet blev nr. 8 med 65 point. Det var piger årgang 2002 og yngre - og drenge 

årgang 2000 og yngre, der kunne deltage. SIGMAs 1. hold bestod af Mille Graasbøll, Anne Føyn, 

Julie Stampe, Clara Gjerløv, Sebastian Tullberg, Ulrik Blach Petersen, Frederik Ibsen og Mikkel 

Ibsen. 

Sigma 2. hold bestod af Isabel Vang Hvitved, Rikke Ross, Cecile Porsdal, Laura Boutrup, Frederik 

Røgind, Sebastian M. Staal, Christian K. Nielsen, Kristian Torp og Christian Boutrup. 

Til hvert løb stillede hvert hold med en svømmer. I alt deltog 9 hold. Den samlede stilling blev: 

Guld, Svømmeklubben KVIK 1, 166 point 

Sølv, Sigma Swim 1, 159 point 

Bronze, Gentofte svømmeklub, 145 point 

Nr. 4, GTI, 127 point 

Nr. 5, Køge, 121 point 

Nr. 6, Hovedstaden 1, 111 point 

Nr. 7, Svømmeklubben KVIK 2, 74 point 



Nr. 8, Sigma Swim 2, 65 point 

Nr. 9, Hovedstaden 2, 46 point 

En 1. plads giver 12 point, 2. pladsen 10 point, 3. pladsen 8 point og derefter 7, 6, 5, 4, 3 og 2 point. 

Sigma, hold 1´s resultater: 

4x 100 fri, piger: 4.42.31, nr. 1, 12 point (delt 1. plads med Kvik) 

4 x 100 fri, drenge, 4.26.35, nr. 5, 6 point 

100 fri, piger, Anne Føyn, 1.08.86, nr. 2, 10 point 

100 fri, drenge, Frederik Ibsen, 1.09.76, nr. 4, 7 point 

50 bryst, piger, Mille Graasbøll, 41.31, nr. 1, 12 point 

50 bryst, drenge, Ulrik Blach Petersen, 39.80, nr. 6, 5 point 

100 ryg, piger, Julie Stampe, 1.18.73, nr. 2, 10 point 

100 ryg, drenge, Frederik Ibsen, 1.23.82, nr. 5, 6 point 

50 fly, piger, Clara Gjerløv, 37.10, nr. 4, 7 point 

50 fly, drenge, Sebastian Tullberg, 29.61, nr. 1, 12 point 

100 IM, piger, Julie Stampe, nr. 2, 1.21.73,  10 point 

100 IM, drenge, Mikkel Ibsen, 1,23.61 nr. 6, 5 point 

200 fri, piger, Anne Føyn, 2.32.96, nr. 2, 10 point 

200 fri, drenge, Sebastian Tullberg, 2.11.40, nr. 1, 12 point 

100 bryst, Mille Graasbøll, 1.29.12, nr. 2, 10 point 

100 bryst, drenge, Ulrik Blach Petersen, 1.28.09, nr. 5, 6 point 

4 x 100 individuel medley, piger, 5.27.36, nr. 1, 12 point 

4 x 100 individuel medley, drenge, 5.10.73, nr. 4, 7 point 

  

Sigma, hold 2´resultater: 

4x 100 fri, piger: 5.26, nr. 8, 3 point 

4 x 100 fri, drenge, 4.55.10, nr. 8, 3 point 

100 fri, piger, Isabel Vang Hvitved, 1.18.27, nr. 8, 3 point 

100 fri, drenge, Frederik Røgind, 1.13.07, nr. 7, 4 point 

50 bryst, piger, Rikke Ross, 44.67, nr. 4, 7 point 

50 bryst, drenge, Sebastian M. Staal, 43.95, nr. 8, 3 point 

100 ryg, piger, Cecilie Porsdal, 1.30.19, nr. 6, 5 point 

100 ryg, drenge, Christian K. Jensen, 1.25.35, nr. 8, 3 point 

50 fly, piger, Isabel Vang Hvitved, 40.31, nr. 6, 5 point 

50 fly, drenge, Frederik Røgind, 36.05, nr. 7, 4 point 

100 IM, piger, Laura Boutrup, 1.40.35,  nr. 8, 2 point 

100 IM, drenge, Kristian Torp, 1.21.92 nr. 3, 8 point 

200 fri, piger, Cecilie Porsdal, 3.04.67, nr. 9, 2 point 

200 fri, drenge, Christian Boutrup, 2.39.39, nr. 8, 3 point 

100 bryst, Rikke Ross, 1.34.70, nr. 4, 7 point 

100 bryst, drenge, Sebastian Staal, disk 

4 x 100 individuel medley, piger, disk 

4 x 100 individuel medley, drenge, 6.30.92, nr. 8, 3 point 

  



Klubmestre 2012 

 
Blandt deltagerne ved Sigma Swim Birkerøds klubmesterskab 2012, der blev afholdt lige efter nytår 

den 3.-4. januar 2013 var en femdobbelt master-verdensmester, EM-deltagere, nordiske mestre og 

masser af danske mestre, årgangsmestre og regionale mestre.  

Det var flot og underholdende svømning som tilskuerne blev vidner til. Klubbens næstformand Jan 

Schäfer var speaker og fortalte, om de enkelte svømmeres tidligere resultater, og sørgede for at 

binde det hele sammen. På første stævnedag kom Pernille Blume på besøg og skrev autografer. 

Pernille kunne ikke deltage i klubmesterskabet, da hun skulle videre til Herning og deltage i DRs 

sportsgalla om lørdagen. 

Klubmesterskaberne for konkurrenceholdene (Sigma 1, 2, 3 og 4) foregår ved, at den enkelte 

svømmer skal svømme 4 forskellige discipliner, f.eks. bryst, ryg, fri og medley. En svømmer må 

således ikke svømme f.eks. både 50 ryg og 100 ryg, selvom det måske er svømmeren bedste 

disciplin. Svømmernes tider i de enkelte løb bliver omregnet efter den internationale finaskala, hvor 

verdensrekorden svarer til 1.000 point. 

Blandt herrerne fik Andreas Schillerup flest finapoint. Andreas er blandt andet indehaver af den 

danske rekord i 50 ryg og nykåret dansk mester i 50 og 100 ryg. Blandt damerne var det Caroline 

Erichsen, der svømmede sig til flest finapoint. Caroline er netop blevet Nordisk Juniormester i 100 

fly og 100 ryg. 

  

Herrer 

Årgang 1994 og ældre 

    
         

Klubmester  Andreas Schiellerup   2526 points 

Nr. 2  Claus Lerche Iversen  2401 points 



Nr. 3  Anton Ørskov Ipsen  2396 points 

  

Årgang 1996 og 1997      

Klubmester  Robin Thorsen     1629 points 

  

Årgang 1998 og 1999             

Klubmester  Frederik Dalhøj Paulsen  1839 points 

Nr. 2  Mads Christian Sandager  1773 points 

Nr. 3  Alexander Eggers     1117 points 

  

Årgang 2000 og 2001           

Klubmester  Sebastian Tullberg  1147 points 

Nr. 2  Ulrik Blach Petersen  1010 points 

Nr. 3  Oliver Schiellerup   866 points 

  

Årgang 2002 og yngre             

Klubmester  Frederik Eg Ibsen  786 points 

Nr. 2  Emil Kildedahl Døssing  665 points 

Nr. 3  Sebastian Staal  636 points 

 

Damer 

Årgang 1995, 1996 og 

1997    
         

Klubmester  Sara Krog Christoffersen  2127 points 

Nr. 2  Sara Fogh Myrup  2034 points  

Nr. 3  Lisa Steen Duus  1956 points  

  

Årgang 1998 og 1999            



Klubmester  Caroline Erichsen  2422 points 

Nr. 2  Anna Boutrup   2022 points 

Nr. 3  Ditte Friis   1695 points  

  

Årgang 2000 og 2001            

Klubmester  Augusta Marie Christensen  1619 points 

Nr. 2  Caroline Fritzböger  1585 points 

Nr. 3  Mia Steen Duus  1483 points 

  

Årgang 2002-2003             

Klubmester  Anne Føyn  1064 points 

Nr. 2  Clara Gjerløv   922 points  

Nr. 3  Rikke Ross   896 points  

  

På yngste konkurrencehold - Talentholdet - skal svømmerne svømme 3 løb. Som på de ældre 

konkurrencehold, skal det også være i forskellige discipliner. 

Talent            

Klubmester  Esmeralda Johansen  261 points 

Nr. 2  Mathilde Albæk     231 points  

Nr. 3  Silke Victoria S. Geil    219 points  

  

Talent          

Klubmester  Jonathan Beck   222 points 

Nr. 2  Alexander Vergeau   210 points  

Nr. 3  August M. S. Breinhøj     192 points  

   

Sigma har også hold for masters og triatleter. De to grupper konkurrerer inden for den samme 

klasse. Her bliver finapointene omregnet alt efter svømmerens alder. I nedenstående oversigt er 

først angivet finapoint og derefter de omregnede point. 



Sigma Masters/Sigma Tri 

Herrer       

Klubmester                           

     

 Mads 

Gjerløv                               

    

1786 

points                       

   

2572 

omregnet                                             

       

Nr. 2  Michael Tvermoes 1468 points 2261 omregnet 

Nr. 3  Anders Dalsgaard 1470 points 2117 omregnet 

 

Damer 
      

Klubmester  Caroline Suhr 1900 points 2717 omregnet 

Nr. 2  Pia Alexandersen 1327 points 1898 omregnet 

Nr. 3  Amalie Holm 636 points 636 omregnet 

 


