Flot 4.dag ved DMJ

November 2016
Selvom vi var nået til 4. dagen af DMJ var svømmerne ikke færdige med at hente medaljer til Sigma Swim.
Mia Steen Duus lagde flot ud med at tage en bronzemedalje i 100 medley i tiden 1.04.54, hvilket var en
forbedring af pr på flotte 5 sekunder. Thea Blomsterberg var med i B-finalen, hvor hun blev nr. 2 i tiden
1.05,89, hvilket var pr. med 2 sekunder.
Derefter tog Sebastian Tullberg over i 200 medley, hvor han ikke alene vandt en bronzemedalje, men også
tog kravtid til de nordiske juniormesterskaber. Sebastians tid var 2.03.13, hvilket var pr med 2 sekunder.
Emil Engels Henriksen var også med
i finalen og blev nr. 8 i tiden 2.09,74, hvilket var pr med knap et halvt sekund.
I 200 ryg for damer var Sigma Swim repræsenteret i alle tre finaler. Julie Stampe lagde ud med at blive nr. 2
i C-finalen i tiden 2,22, 05m hvilket var et halvt sekund hurtigere end hendes hidtidige pr. Camille Erichsen
fulgte op med at blive nr. 5 i B-finalen i tiden 2.20, 47, hvilket var pr med godt et sekund. I A-finalen
svømmede Katharina Nekhorochko sig til en 5. plads i tiden 2.15,76, hvilket var forbedring af pr med flotte

fire sekunder.
I 50 ryg for herrer sprintede Alexander Eggers sig til en flot bronzemedalje i tiden 26,86, hvilket var pr med
1 sekund.
I 50 bryst hentede Josephine Kruse og Thea Blomsterberg lidt mere metal, da de vandt hhv. sølv- og
bronzemedalje i tiderne 32,05 og 32,93, hvilket var forbedringer af pr med knap 1 sekund og 1,5 sekund.
Særligt imponerede var det, at Thea kunne svømme sig op, da hun måtte ud i omløb for at kvalificere sig til
finalen.
Anton Borring Andersen var i A-finalen i 400 fri og blev nr. 5 i tiden 4.00,51, fire sekunder hurtigere end i
indledende.
I 800 fri var der direkte finale. Amanda Egerod Lund var i hurtigste heat og blev samlet nr. 13 i tiden
9.18,06, 8 sekunder over pr. Mille Graasbøll havde svømmet tidligere på dagen i 9.19,12, hvilket var 5
sekunder over pr. Samlet endte hun som nr. 15.
Pigerne vandt sølv i holdkappen i 4*100 holdmedley i tiden 4.13, 86. Holdet bestod af Katharina
Nekhorochko, Josephine Kruse, Katrine Stampe og Mia Steen Duus.
Den hurtigste drengeholdkap blev nr. 5 i 4*100 fri i tiden 3.29,21.

Forrygende 3. dag ved DMJ

Anton Borring Andersen åbnede finaleafsnittet på fornem vis, da han svømmede sig til en
bronzemedalje i 200 fly via en forrygende slutspurt. Tiden blev 2.03,68, hvilket var en personlig
rekord med 2,5 sekund. Emil Engels Henriksen var også med i finalen, og han blev nr. 6 i tiden
2.07, 55, hvilket var pr med godt 2 sekunder. Flot svømmet af drengene
Mia Steen Duus svømmede finale i 400 individuelt medley. Hun svømmede sig til en pr. på knap 8
sekunder, tog igen kravtid til nordiske juniormesterskaber med tiden 4.47,42, men desværre var der
tre, der var hurtigere, og der bliver kun udtaget tre i hver disciplin. Øv øv.

Camille Erichsen blev nr. 6 i B-finalen i tiden 5.07,14, hvilket var pr med 6 sekunder.
Katrine Stampe var i finalen i 50 fly og fightede sig til en 5. plads i tiden 26,48, hvilket var pr. med
2 sekunder.
Sebastian Tullberg havde svømmet sig i finalen i 50 fri i næstbedste tid, og svømmede sig til
sølvmedaljen i ny pr. 23.05, hvilket var pr med 8/100 dele.
Alexander Eggers var i B-finalen i samme løb, og han blev nr. 7 i tiden 24, 22, hvilket var en
tangering af hans pr.
I 200 bryst stod der Sigma Swim på 3 ud af 8 pladser i finalen, idet Thea Blomsterberg, Josephine
Kruse og Mia Steen Duus alle havde kvalificeret sig til finalen. Thea Blomsterberg var tæt på at
tage den danske juniorrekord i indledende, og i finalen bragede hun igennem, tog guldet og satte ny
dansk juniorrekord med 2,5 sekund, så den nu lyder på 2.25,41. Også Josephine kom under den
hidtidige juniorrekord, da hun tog sølvet i tiden 2.27,39. Mia blev nr. 4 i tiden 2.30,40, et halvt
sekund over pr.
I holdkappen nappede Sigma Swims piger en sølvmedalje i 4’200 individuelt medley i tiden
9.26.76. Holdet bestod af Katharina Nekhorochko, Thea Blomsterberg, Mia Steen Duus og
Josephine Kruse.
Den hurtigste af Sigmas drengeholdkapper blev nr. 4 i tiden 7.39,16.

Dag 2 ved DMJ 2016

Resultatoversigt:
Sølvmedalje til herrerne i 4*200 IM i tiden 8..27,53. Holdet bestod af Sebastian Tullberg, Anton Borring
Andersen, Emil Engels Eggers og Alexander Eggers.
Bedste holdkap hos pigerne blev nr. 5 i tiden 8.35,14.
A-finaler:
Anton Borring Andersen i 400 individuel medley blev nr. 5 i finalen i tiden 4.29,26, pr. 20/100 dele.
Emil Engels Henriksen i 400 individuel medley blev nr. 7 i tiden 4.34, 62, pr. med 25/100 DELE
Katharina Nekhorochko I 100 ryg – blev nr. 6 i tiden 1.02, 86, pr. med et sekund
Mia Steen Duus i 200 fly blev nr. 8 i tiden 2.20,70, et sekund langsommere end hendes nye pr. fra
indledende på 2.19,70
Sebastian Tullberg i 200 fr – blev nr. 7 i tiden 1.51,61, pr. med fire sekunder
B-finaler:
Ulrik Blach Petersen i 400 individuel medley – blev nr. 6 i B-finalen og 14 samlet i tiden 4.44,89, pr med to

sekunder
C-finaler:
Alexander Eggers i 50 fly – blev nr. 8 i C-finalen og 24 samlet i tiden 26,87.
Camille Erichsen i 100 ryg – blev nr. 3 i C-finalen og samlet nr. 18 i tiden 1.05, 80.
Frederik Bornemann i 400 individuel medley – blev nr. 1 i C-finalen og samlet nr. 17 i tiden 4.47,79. Pr med
imponerende 14 sekunder i forhold til før stævnet.
Josephine Kruse i 50 fri – blev nr. 8 i C-finalen og 24 samlet i tiden 27,52.
Kristian Torp i 200 bryst – blev nr. 2 i C-finalen og samlet nr. 18 i tiden 2.26.94, pr. med fire sekunder
Finaleheatet i 1500 fri:
Amanda Egerod Lund nr. 5 i tiden 17.34, 03, ni sekunder over pr
Mille Graasbøll nr. 7 i tiden 17.48,50, pr med 19 sekunder

Fin 1. dag ved DMJ

Torsdag den 10. november 2016 begyndte Danske Juniormesterskaber på kortbane I Bellahøj.
For drengene var det årgang 1999 til 2001 og for pigerne årgang 2000 til 2002, og der bliver kåret en vinder
på tværs af de tre årgange. Sigma Swim svømmerne lagde flot ud, svømmende hurtigt og satte den ene
personlige rekord efter den anden.
Josephine Kruse og Thea Blomsterberg havde et ekstra gear og tog i indledende kravtiden til nordiske
årgangsmesterskaber i 100 bryst. I finalen svømmede de endnu hurtigere. Josephine Kruse vandt guld i den
forrygende tid 1.08,66 og Thea gik under 1.10 for første gang og hentede bronze i tiden 1.09,45.
Mia Steen Duus svømmede A-finale i 200 individuelt medley og blev nr. 4 i tiden 2.17,91, hvilket var en pr
med knap tre sekunder. Tiden var en kravtid til nordiske juniormesterskaber, men desværre kommer kun
de første tre med i hver disciplin. I 100 bryst var Mia også i A-finalen og blev nr. 5 i 1.11,77.
Sebastian Tullberg svømmede A-finale i 100 fri og blev nr. 7 i tiden 50, 87, hvilket var pr. med et halvt
sekund.

Alexander Eggers og Emil Engels Henriksen svømmede A-finale i 100 individuelt medley og blev hhv. nr. 5
og nr. 7 i tiderne 57,89. og 58,87, hvilket var hhv. 1 og3,5 sekund pr. for de to svømmere.
Katrine Stampe var i B-finalen i 100 fly og blev nr. 14 i 1.04,74. Det var lidt over pr., men i betragtning af at
hun først vendte tilbage til bassinet lige inden efterårsferien var det vist mere end godkendt.
Katharina Nekhorochko var i A-finalen i 50 ryg og blev nr. 6 i tiden 29, 59. Julie Stampe var i C-finalen i
samme løb og blev nummer 7 og samlet nr. 23 i tiden 31, 66.
Andre Goldberg Ballerini var i C-finalen i 50 bryst og blev nr. 5 og samlet nr. 20 i tiden 30, 93, hvilket var pr.
med knap et halvt sekund.
Mille Graasbøll var i C-finalen i 400 fr og blev nr. 5 og samlet nr. 21 i tiden 4.29, 64, hvilket var pr. med godt
to sekunder.
Sigma stillede med tre pigeholdkapper i 4*100 fri. Bedst placerede hold blev nr. 7 i tiden 3.57,75.
Hos drengene havde Sigma Swim også tre hold i 4*100 holdmedley. Her blev bedst placerede hold nr. 4 i
tiden 3.53,30.
Fredag svømmes alt fra 50 fly til 1500 fri, og dagens gode takter giver håb om flere gode resultater i
morgen.

Sponsorstævne- nåleuddeling i Birkerød

Fotoet er fra den fælles sponsorfest for Birkerød og Allerød. Her ses svømmerne fra både birkerød og
Allerød, der modtog sølvdelfin.
2. oktober 2016
Kirsten Andersen
Til sponsorfesten blev uddelt nåle - fra talentnål til gulddelfin med sløjfe.
Om nåle med sløjfe eller stjerne skriver Dansk Svømmeunion: Sløjfe eller stjerne på alle nåle pånær talentog flippernål kan erhverves eller tilkommer den svømmer, der opnår en svømmenålstid for pågældende
nålegrad i 3 forskellige svømmearter eller opnår den stipulerede svømmenålstid på samme svømmedistance
og i samme svømmeart med mindst 5 års mellemrum.Denne regel gælder for alle svømmenåle selvom
vedkommende svømmer imellemtiden har opnået svømmenål af højere grad.
I det følgende er nævnt de svømmere fra Sigma Swim Birkerød, der har opnået nåle, siden der sidst blev
uddelt nåle ved klubmesterskaber.
Nogle har opnået to nåle i den mellemliggende periode. Nogle svømmere fik også uddelt nåle fra sidste
sæson - de tidligere opnåede nåle er ikke nævnt i nedenstående.

Talentnålen ( herrer 45 finapoint, damer 65 finapoint)
Marcus Rask-Nielsen, 2006
Johan Skoust, 2007
Marie Storch, 2006
Niels Hvidt, 2006
Albert Skov Andersen, 2006
Asger Bøgelund Norvold, 2007
Sophus Emil Jensen, 2006
Magnus Jacobsen, 2006
Josefine Lund Schmidt, 2007
Rosa Fisch-Thomsen, 2008
Karla Rekling, 2008
Sofie Leidecker, 2008
Caroline Liechti, 2008
Rasmus Reedtz-Runge, 2007
Vivian Bahador Snitker, 2007
Flipper ( herrer 85 finapoint, damer 120 point)
Røskva Rosenbohm, 2007
Amanda Knirkholt Jacobsen, 2007
Mona Ørum Maxild, 2007
Signe Østergaard Lilja, 2007
Mads Haaber, 2007
Julie Hovmand, 2007
Johan Skoust, 2007
Niels Hvidt, 2006
Albert Skov Andersen, 2006
Magnus Jacobsen, 2006
Bronze (herrer 150 finapoint, damer 175 finapoint)
Villads Arfelt, 2004
Mads Liechti, 2004
Tobias Rosengaard, 2005,
Oliver Lassen, 2005
Magnus Tullberg, 2005
Hector Kaltoft, 2006
Bronze med sløjfe
Catrine Porsdal, 2005
Villads Arfelt, 2004
Mads Liechti, 2004
Selma Nørby, 2006
Andrea Vorbeck Sømer, 2006
Nicolaj Bøgehus Pedersen, 2005
Sebastian Bøgehus Pedersen, 2005
Thomas Jørgensen, 2005

Tobias Stenderup Jensen, 2005
Tobias Rosengaard, 2005
Bronzedelfin (herrer 220 finapoint, damer 260 point)
Oscar Tolsgaard Jensen, 2003
Camilla Porsdal, 2005
Catrine Porsdal, 2005
Nicolaj Bøgehus Pedersen, 2005
Bronzedelfin med sløjfe
Ingen modtagere
Sølv (Herrer 320 point, damer 350 point)
Katrine Bonefeld, 2004
Andreas Hoffmann, 2003
Sølv med sløjfe
Mathias Holm, 2001
Mathias Riff Alexandersen, 2001
Laura Boutrup, 2003
Kajsa Grønberg Christensen, 2004
Christian Boutrup, 2003
Christoffer Rekling, 2003
Sølvdelfin (500 finapoint)
Oliver Schiellerup, 2000
Kristian Twile Torp, 2000
Conelia Bøjer Bergquist, 2003
Ingrid Vejberg Lindemann, 2003
Frederik Eg Ibsen, 2002
Sølvdelfin med sløjfe
Julie Stampe Meier, 2001
Ulrik Blach Petersen, 2001
Guld (635 finapoint)
Ingen modtagere
Guld med sløjfe
Mia Steen Duus, 2001
Alexander Eggers, 1999
Sebastian Tullberg, 2000
Gulddelfin (715 finapoint)
Mia Steen Duus, 2001
Sebastian Tullberg, 2001

Gulddelfin med sløjfe
Sara Krog Christoffersen, 1996
Tillykke til alle de svømmere, der har opnået de flotte tider, der har udløst nålene.

Sponsorstævne i Birkerød

2. oktober 2016
Kirsten Andersen

,
Så er der gang i kronesvømningen. Her er det senior- og junior, der svømmer
penge ind til klubben. Unicars A/S var hovedsponsor og gav et beløb pr. svømmet meter.
De 70 konkurrencesvømmere svømmede til sammen 256,5 km på 2 x 30 min.

Unicars nye model og glade svømmere.

Rema 1000 støttede også klubben med en check på 10.000 kr.

Dyb koncentration før jagtstarten går. Talent starter først, derefter
AG3 efterfulgt af AG2, AG1, junior og til sidst senior - starttiden
er sat efter svømmernes sammenlagte bedste tider.
Talentholdet svømmer sig til en flot 1-plads.

Vinderne af Challenge, hvor klubbens hurtigste herrer og klubbens hurtigste kvinder
har kæmpet. Der blev trukket lod om, hvad svømmerne skulle dyste i. Damerne startede
med bryst og svømmeren med langsomste tid udgik. Så kom herrene til og her var fri
første disciplin. Og sådan fortsatte det, indtil der kun var to svømmere tilbage. Damernes
challenge blev vundet af Caroline Erichsen, mens hurtigste herre var Sebastian Tullberg.

Så er der challenge for trænerne. Her må kvinderne kæmpe mod
mændende. Første disciplin er bryst, hvilken ingen af svømmerne
umiddelbart jubler over.

Mads Keis vinder træner-challenge foran Jacob Veberg og Asger Schäffer.

Og så er der lotteri med mange flotte sponsorgaver.

De danske mestre er fundet i triatlon DMcuppen

Fotoet er fra Fredericia, hvor træner Johny Petræus støtter fra sidelinjen.
06.09.16
Kirsten Andersen
Søndag den 4. september blev sidste runde i DM-cuppen i Triatlon afholdt. Det var 5. runde og der var
spænding i flere af klasserne om udfaldet. En 1. plads giver 1 point, en 2 plads 2 point, en tredjeplads 3
point osv. De tre bedste runder tæller. Ved point-lighed er det resultatet ved finalen der tæller.
Stævnet fandt sted i Værløse. Aspiranterne svømmede 375 m i Furesøren. Derefter var der 500 m op af en
stejl strækning til skiftezonen, hvorefter der skulle køres to runder på cyklen på hovedvejen, i alt 10 km.
Herefter endnu et skift til løbet, der var i alt 2,5 km. Både i aspirant og i eliteklassen er det tilladt at ligge på
hjul.
Guld og sølv til Cecile Salskov og Emilie Preisler i aspirant Ungdom B, piger,
årgang 1999 -2000
Intet var givet på forhånd. Cecilie havde deltaget i to runder - og havde for en 1. plads og en 2. plads 3.
point. Emilie havde en 1. plads, en 2. plads og en tredjeplads, i alt 6 point. Det samme havde den nærmeste
konkurrent, Karen fra 1900 Tri.
Cecilie er sammen med 2 piger fra den yngre gruppe, Ungdom A, hurtigt oppe af vandet. Under cyklingen
udgår Karen, den største konkurrent til de to Sigma Tri -piger. På et tidspunkt er Mille foran Cecilie, men
Cecilie har flere kræfter til sidste og vinder klassen. Dermed slutter Cecilie som Dansk Mester med 4 point.
Efterfulgt af Emilie Preisler, der med 5 point tager sølvet, foran Karen, der slutter med 6 point.

Ungdom A. piger, årgang 2001 -2002
I denne klasse er Sigma Tri repæsenteret med Cæcilie Wodschow Grønbæk. Cecilie har været ramt af uheld
idet hun måtte udgå i en tidligere runde og her i den sidste runde kommer for tæt på den forankørende og
styrter. Cæcilie er sej og fortsætter og slutter som nr. 6 i dagens konkurrence og på en samlet 10. plads.
Børn 3, piger, årgang 2003 -2004
tre piger repræsenterer Sigma Tri i denne klasse. Josefine Petersen, Alberte Mary Vallentin og Kajsa
Christensen. Josefine og Alberte følges af stort set hele vejen. Josefine kommer dog i mål 20 sek før Alberte
og lige før mål bliver Alberte overhalet af en konkurrent. Josefine slutter i dagens løb som nr. 3, Alberte
som nr. 5. Kajsa har hurtigste svømmetid i årgangen, men kan ikke helt følge med på cyklen og slutter som
nr. 7. Kajsa har ikke deltaget i de tidligere runder.
Josefine slutter med 11 point på en samlet 4. plads lige uden for en podieplacering. Alberte bliver nr. 6 med
12 point.
Guld og sølv til Valdemar Solok og Ulrik Blach Petersen i aspirant Ungdom A, 2001-2002
En af ungdomstriatleterne var dog urørlig. Valdemar Solok havde med 2 førstepladser og 1 andenplads på
forhånd sikret sig mesterskabet i Aspirentklassen Ungdom A, drenge årgang 2001-2002.
Sølv og bronce skulle sandsynligvis i samme klasse deles af to ungdomstriatleter, Mads fra Ganløse og
Albert fra Skovshoved. Valdemar havde 5 point. De to andre 8 point. Nærmeste konkurrent var Ulrik med
10 point med 1. førsteplads, 1 fjerdeplads og en femteplads.. Valdemar valgte at prøve kræfter i elitefeltet,
hvor der køres på den dobbelte distance.
Ulrik kom først op af vandet med 30 m ned til nr. 2 og kom også først ud af skiftezonen. Kort efter blev han
indhentet af Tobias Stavngaard fra Sigma Tri og Lauritz Holm fra Ganløse, begge er fra årgang 2000 og
konkurrerer i Ungdom B. De tre drenge fulgtes på hele cykelruten og var næsten 1 km foran den næste, da
de nåede skiftezonen. Tobias og Lauritz fulgtes af på løbet indtil kort før mål, hvor Tobias satte tempoet op
og kom i mål som den første. Ulrik kom ind som nr. 3 og dermed som nr. 1 i sin egen gruppe. Det betød at
Ulrik nu kom ned på 6 point. Det samme fik Mads fra Ganløse, der kom ind som nr 2 i Ungdom A. Da
finaleplaceringen er afgørende, gik sølvet til Ulrik og bronzen til Mads fra Ganløse.
I samme klasse var Sigma Tri Ungdom også repræsenteret med Karl Gustav Toft, der desværre måtte udgå i
denne 5. runde. Karl Gustav slutter på en samlet 19. plads.
Tobias vinder sidste runde i Aspirant, Ungdom B
Tobias Stavngaard vinder som nævnt ovenfor 5. runde. Tobias har ikke været med i de tidligere runder og
er dermed ikke med i kampen om mesterskabet.
I samme klasse deltager Mikkel Toft Schwartz, der med en 5. plads i sidste runde, slutter på en samlet 6.
plads.
I tidligere runder har også Peter Gerlach, Victor Boyer og Victor Panduro hver deltaget en enkelt gang.

Valdemar får flot debut i eliteklassen
Mens medaljerne blev overragt i aspirantklassen var den øverste skammel tom i Aspirant Ungdom A,
drenge årgang 2001-2002. Valdemar lå nemlig i et stækt felt på cyklen i eliteklassen. Valdemar kommer op
som nr. 14 fra svømingen 1 min og 13 sek efter de førende, heriblandt OL-deltageren Andreas Schillling.
Valdemar kommer med i en stor gruppe, der kommer ind som nr. 10-21 i skiftezonen 1 min og ca. 38 sek
efter de førende. Valdemar slutter som nr. 18, 2 min og 57 sek efter vinderen, Emil Deluran fra Fredericia.
Flot flot debut fra Valdemar.
Agegroup
Kasper Henrik Pedersen repræsenterede Sigma Tri Ungdom i klassen 18 - 39 år. Kasper havde ikke været
med i de tidligere rudner og sluttede som nr. 14. Kasper stiller normalt op på de længere distancer.
Sanne Lassen var på grund af en skade ikke med i den afsluttende runde, men med 3 førstepladser i klassen
50 - 54 år kunne ingen nå Sanne, der med 3 point tager guldet.

DM i triatlon for hold, 2016

Foto: Sigma Tri Ungdom tager både guld og bronze i elite drenge, ungdom 14-17 år,.
5. juli 2016
Kirsten Andersen
DM for hold blev i år afholdt i Nyborg som et led i en 4 dages triatlonfestival på Fyn. Fra Sigma Tri Ungdom
stillede 4 hold - og alle 4 hold kom på podiet. Det blev til to guld- og to bronzemedaljer. Også i agegroup
kom Sigma TRi på podiet og tog en guld- og en bronzemedalje.
I eliteklasserne og i agegroup er distancen 750 m svømning, 20 km cykling og 5 km løb. I aspirantklasserne
det halve, dvs. 375 m svømning, 10 km cykling og 2,5 km løb. Svømningen foregik i storebælt i blikstille
vand, cyklingen af små veje med enkelte bakker og en forholdsvis flad løberute. Desværre var løberuten
ikke ordentlig opmærket - og det betød af flere af de yngste hold løb forkert. I følge reglerne er det
triatlernes eget ansvar at sætte sig ind i ruterne, men som oftes er der vejvisere og markeringer, der viser
hvor der f.eks skal drejes. Her var ikke vejvisere, da de første aspiranter blev sendt af sted, og
afmærkningen var blæst væk.
Et hold skal bestå af 3-4 deltagere. Holdet skal følges af. Der må maks være 30 sek. forskel i tiden, når
holdets deltagere løber ind i skiftezonen efter svømningen og igen maks 30 sek. forskel i tiden ud af
skiftezonen. Det samme gælder i skiftet efter cyklingen, og når holdets deltagere passerer målstregen.

Holdene starter med 2 minutters mellemrum. Er der 4 på holdet, er det mindre følsomt ved f.eks. styrt eller
punkteringen, idet det kun er de tre af deltagerne, der behøver at følges hele vejen. PÅ 3 af de 4 hold var
kun 3 deltagere, men på trods af styrt på begge pigehold fik de kæmpet sig til podiepladser.
Det er sjældent, at holdets deltagere alle er lige gode til det hele. Typisk vil den bedste svømmer få til
opgave at svømme foran og de andre kan så ligge "på hjul". Under cyklingen trækker den eller de bedste de
øvrige på holdet og under løbet kan den løber med størt overskud eventuelt løbe ved siden af den
holdkammerat, der lige har brug for en skubbende hånd i ryggen.
Eliteklassen, ungdom 14-17 år, drenge (750-20-5)
Guld: Ulrik Blach Petersen, Tobias Stavngaard og Peter Gerlach i tiden 1.14.
Bronze: Mikkel Toft Swartz, Victor Boyer, Victor Panduro og Karl Gustav Toft.
Aspirant, 16-17 år, (375- 10-2,5)
Bronze: Cæcilie Grønbek, Cecilie Salskov og Emilie Preisler
I aspirant konkurrerer rene pigehold med mix-hold og rene drengehold. Guld- og sølvmedaljen bliver taget
af to rene drengehold.

Fotoet viser Emilie (forrest), Cæcilie og Cecilie på vej ind i skiftezonen.
Aspirant, 12-13 år, (375-10-2,5)
Guld: Josefine Petersen, Kajsa Grønberg Christensen og Alberte Mary Vallentin.

Foto: Fra venstre er det Josefine, Kajsa og Alberte

Agegroup
Her blev det også til medaljer:
Kvinder 40-49 år
Guld: Sigma Tri Ladies - Helene Lykkegard, Karina Nørgaard Hjorth, Susanne Spøer, Sanne
Lassen i tiden 1.26
Mænd 40- 49 år
Bronze: Sigma Tri Ungdom - fædre: Johnny Bay, Lars-Ole Gerlach, Jan Wodshow, Allan Solok i
tiden 1.12
I samme klasse blev Sigma Tri Old Boys nr. 7 i tiden 1.20. På holdet var Peter Kelsall, Rene Elster
og Christian Nanni Serop.
Tillykke til de seje triatleter.

DM for årgangssvømmere på langbane samlet oversigt

4. juli 2016
Kirsten Andersen
Det blev til 4 guld-, 8 sølv- og 6 bronzemedaljer til DM for årgangssvømmere på langbane i
Helsingør.
Guld:
Josephine Kruse i 100 bryst i tiden 1.12.91 og i 200 bryst i tiden 2.37,48
4*100 fri (Josephine Kruse, Anne Føyn, Julie Stampe og Mille Graasbøll) i tiden 4.05,53
4*100 holdmedley (Julie Stampe, Josephine Kruse, Anne Føyn og Mille Graasbøll) i tiden 4.27,20
Sølv:
Thea Blomsterberg i 100 bryst i tiden 1.13,46 og i 200 bryst i tiden 2.41,46
Anne Føyn i 100 fly i tiden 1.04,59
Mille Graasbøll i 800 fri i tiden 9.41,62
Ulrik Blach Petersen i 400 individuel medley i tiden 4.53,46
Julie Krog Rose i 100 bryst i tiden 1.16,55

4’200 fri (Anne Føyn, Mille Graasbøll, Julie Stampe og Josephine Kruse) i tiden 8.54,41
4*200 individuel medley (Anne Føyn, Julie Stampe, Josephine Kruse og Thea Blomsterberg i tiden
10.00,97
Bronze:
Anne Føyn i 400 individuel medley i tiden 5.11,37
Mille Graasbøll i 400 fri i tiden 4.41,21
Josephine Kruse i 200 medley i tiden 2.27,42
Daniel Garne Larsen i 50 bryst i tiden 35,40
Julie Stampe i 100 ryg i tiden 1,07,13 og i 200 ryg i tiden 2.25,05

De glade medaljetagere

Midtvejs status ved DÅM-L

Midtvejs status på danske årgangsmesterskaber 2016
Vi skriver nu mandag morgen, og kigger tilbage på de to første dage, ved Danske
Årgangsmesterskaber på langbane. Indtil videre er stævnet gået super fint for Sigma, med mange
personlige rekorder, finalepladser og medaljer.
Dag 1
200 fri satte det hele i gang, og Ingrid Lindemann (2003) og Cornelia Bergqvist(2003), leverede
fine præstationer fra B-finalen.
Hos 2002 drengene, var Frederik Eg Ibsen på en mission, og svømmede en fremragende 200 fri.
Frederik svømmede sit eget løb, og sluttede meget stærkt i en ny PR på 2 sek. Frederik bliver flot
nummer fem, med kun 1/10 af et sekund til medaljerpladserne.
Mille Graasbøll havde svømmet en fin PR om morgen, og formåede i aftenens a-finale, at skære
yderligere et sekund af tiden. Dette giver en flot 4. plads.

Herefter stod den på på 100 ryg. Maria Lund (2003) havde imponeret om morgen, og svømmet sig i
sin første A-finale. Maria svømmer et flot finaleløb, omkring morgentiden, og høster god erfaring
til fremtiden, og 200 ryg senere på stævnet.
Emil Døssing klemte sig lige nøjagtigt med i B-finalen, han svømmer en smule hurtigere end PR,
og hopper en plads op i finalen til en 15. plads.
Julie Stampe (2002) skulle teste formen af, inden hendes primære løb 200 ryg senere på ugen. Hun
havde svømmet sig fint videre i A-finalen, og med en tid, 3 sek hurtigere end PR, tager Julie Sigmas
første medalje, med en flot tredjeplads.
Efter 100 ryg, stod der 200 bryst på menukortet. Julie Krog Rose (2003), havde svømmet et
fremragende indledende løb, og placeret sig som 3’er til A-finalen. Desværre fandt Julie ikke det
ekstra til finalen, og svømmer lidt langsommere end indledende, dette resulterer i en rigtig flot 4.
plads.
Thea Blomsterberg (2002) og Josephine Kruse (2002), havde begge kvalificeret sig til A-finalen i
200 bryst. De to piger sprænger feltet med nogle hårde udlæg, og ender på 1. og 2. pladsen, begge i
tider der er under kravtiden til Nordiske Junior Mesterskaber senere på sommeren.
Hos drengene var Ulrik Blach Petersen i vandet. Ulrik kæmper med at få brystsvømningen til at
fungere, som den gjorde tidligere på sæsonen. Ulrik finder en smule fart i forhold til indledende,
men stadig en smule over personlig rekord. Ulrik svømmer en flot 6. plads hjem
Sidste individuelle løb var 100 fly, også har var Sigma godt repræsenteret. Første svømmer i vandet
var Therese Sand Frederiksen (2003). Therese har fundet masser af fart til træning over det sidste
stykke tid, men kan ikke helt få taktikken til at spille. Det lykkedes desværre heller ikke helt i
finalen, og med en tid lidt over PR, svømmer Therese en fin 10. plads hjem.
Frederik Eg Ibsen(2002) var i aktion, for anden gang denne aften, og igen i en A-finale. Frederik
leverer igen en fremragende præstation, 1 sekund hurtigere end PR, og en flot 6. plads bliver det til.
Anne Føyn (2002) var også i vandet i 100 fly, hun viser, at der er kommet rigtig god fart i hendes
fly, som ellers plejer at fungere bedst på 200. Anne svømmer ny personlig rekord med 1 sek, og
vinder en rigtig flot sølvmedalje.
Frederik Bornemann (2001) var sidste individuelle indslag på førstedagen. Han fik lige sneget sig
med i B-finalen, og fra yderbanen svømmer han sig en enkel placering op i en ny personlig rekord.
Vi sluttede med 4x100 fri, for både drenge og piger. Og her var der fuld fart på begge førstehold.
Først var pigerne i vandet, og lever op til favoritværdigheden den hurtigste tilmeldingstid giver. En
flot finale, med tre hold helt tæt i afslutningen, trækker Sigma det længste strå, og hiver
guldmedaljen hjem. Holdet bestod af Josephine Kruse, Anne Føyn, Julie Stampe og Mille
Graasbøll, svømmende i den rækkefølge.
Drengeholdet bestod af Frederik Eg Ibsen, Mikkel Eg Ibsen, Frederik Bornemann og Jannick
Hansen. Drengene svømmer sig op på en flot 10. plads, alle drenge i tider som var op til

personbedste. Drengene har rykket sig meget det sidste år, og det er dejligt at følge med i den god
udvikling.

Dag 2
De yngste svømmere, 2003 drenge og 2004 piger svømmer deres DÅM, mellem de ældstes
indledende og finaler.
Herfra bliver der også svømmet rigtig stærkt.
Daniel Garne Larsen svømmer en rigtig flot 50 bryst, og med en stor forbedring hiver han en flot
bronzemedalje med hjem.
Også på dag 2, var Sigma godt repræsenteret i finalerne. Første løb var 50 fly, her skulle Therese
Sand Frederiksen og Frederik Eg Ibsen, svømme A-finaler. Begge svømmere finder ikke helt
samme fart som indledende, og svømmer en my langsommere. Therese bliver 8’er og Frederik
napper 6. pladsen.
Herefter stod den på 50 fri. Julie Stampe havde, noget overraskende svømmet sig i en A-finale.
Herfra forbedrer hun den flotte præstation fra morgenstunden, og svømmer en 6. plads hjem, i ny
PR.
Efter de korte løb, var der 200 IM på programmet. Josephine Kruse og Thea Blomsterberg, havde
svømmet en plads i A-finalen hjem, et stykke efter førerfeltet, så hvis der skulle metal i banken,
skulle der findes mange sekunder. Thea svømmer en tangering af morgenens tid, og slutter 8’er.
Josephine finder det nødvendige frem, og med en PR på hele 3 sekunder i finalen, svømmer hun en
noget overraskende bronzemedalje hjem.

Ulrik Blach Petersen havde kæmpet sig til en B-finale i morgenens indledende. I finalen får han
løbet til at hænge rigtig godt sammen, og med en ny PR på sekund, svømmer han sig op i feltet til
en flot 12. plads.
Herefter stod den på weekendens længste løb. 800 fri for piger, og her var Mille Graasbøll Sigmas
repræsentant. Mille tager et sats fra start, og finder en rigtig fin rytme, desværre koster det lidt
senere i løbet. Dog svømmer Mille stadig en ny flot PR hjem, og hendes første individuelle DÅM
medalje hjem. Og så endda en sølv af slagsen.
Så stod den på holdkapper, igen var pigerne med i medaljekampen, og igen skulle slaget slås mod
KVIK. Sigma trækker igen i dag det længste strå, og vinder endnu en guldmedalje til samlingen.
Pigerne var Julie Stampe, Josephine Kruse, Anne Føyn og Mille Graasbøll.
Drengene skulle forsøge og klemme sig i top 12 var det erklærede mål. Drengene svømmer en flot
holdkap, hurtigere end tilmeldingstiden, og hopper fra 15. pladsen på startlisten, til en 12. plads.
Mål opfyldt. Derudover svømmer drengene hurtigere end pigerne, i et internt væddemål, og vinder
is til hele holdet.
Status efter de første to dage er tre guld, tre sølv og tre bronze.
Det bliver spændende at følge svømmere de sidste to dage..
3-4 GO SIGMA:

3. runde i DM Cuppen i triatlon

14. juni 2016
Kirsten Andersen
3. runde i DM i triatlon blev afholdt i Århus lørdag den 11. juni. I alt er der 5 runder, hvor de tre bedste
tæller. En førsteplads giver 1 point, 2. plads 2 point osv. Den med færrest point vinder DM cuppen. Fotoet
viser aspiranterne på vej i vandet.
Sigma tri Ungdom var repræsenteret med 7 deltagere. I aspirant-klasserne, som dækker Ungdom B (19992000), Ungdom A (2001 - 2002) og børn (2003-2004) var distancen 400 m svømning Open Water, 10 km
cyling og 2½ km løb. Under cyklingen var det tilladt at ligge på hjul/draft for at træne de unge triatleter til
den senere eliteklasse, hvor draft er tilladt.
Der var bølger i havnen. Cykelruten var en lang bakke, der først skulle forceres opad og efterfølgende
nedad, 2 runder. Der var lukket af for trafik, så der køres til uden at triatleterne skulle tage hensyn til andre
trafikanter eller lyskryds. Løbet foregik på et fladt stykke - men noget af vejen i sand, så der var brug for alle
tilbageværende kræfter også de sidste 2 ½ km.
Aspirant - drenge
Valdemar Solok vandt klassen og Ulrik Blach Petersen blev nr. 4, aspirant Ungdom A.
Svømning T1

Cykling T2

Løb

Samlet tid

Valdemar 5.07

0.57 17.42

1.25 9.29 34.40

Ulrik

1.19 18.36

1.43 9.57 36.40

5.05

Alle i aspirant-klassen både drenge og piger startede samtidig, ca. 60.
Valdemar lagde sig i spidsen fra 1. armtag med Ulrik lige i hælene - efter 100 m ovetog Ulrik føringen, og de
to sigmatrier kom op af vandet med et stort hul ned til nr. 3. Og så stak Valdemar ellers af og ingen kom i
nærheden af ham - heller ikke drengene fra ungdom B, som er aldergruppen ældre. Valdemar vinder
Ungdom A med 1 ½ minut ned til nr. 2.
Ulrik holder sin 2. plads frem til skiftet fra cykling til løb. Men må se sig slået i løbet. Ulrik ender som nr. 4, 7
sek fra nr. 3 og 20 sek fra nr. 2.
Valdemar går videre med 1 point. Valdemar deltog også i 2 runde og vandt og har dermed 2 point samlet og fører dermed klassen.
Ulrik går videre med 4 point. Ulrik deltog i 1. runde og vandt og har dermed 5 point samlet. Ulrik ligger på
en delt 3 plads samlet set.
Mikkel Toft Schwarts bliver nr. 8 i ungdom B
Svømning T1
Mikkel 6.38

Cykling T2

1.25 19.17

Løb

Samlet tid

1.47 11.37 40.44

Mikkel slutter som nr. 8 i Ungdom B. Mikkel har været med i to runder - og går videre med i alt 15 point.
Klassen føres af Laurits Holm fra Ganløse Tri, der har en 1. og en 2. plads.

Piger

Alberte Mary Vallentin bliver nr. 2 i børn 3
Svømning T1
Alberte 6.53

Cykling T2

1.37 20.11

Løb

Samlet tid

1.58 13.17 43.56

Alberte med den karakteristiske halekin-sigmadragt ligger i gruppe med nogle hurtige ældre piger.
Alberte har næsthurtigste svømmetid og er suveræn på cyklen, med en cykeltid der er 1½ minut hurtigere
end de andre piger i klassen "Børn 3". Alberte fører klassen helt frem til den sidste del af løbet, hvor hun
bliver overhalet af en superhurtig løber, der vinder klassen i tiden 42.23.
Alberte har været med i 2. og 3. runde. I 2 runde fik Alberte 7 point og går dermed videre med i alt 9 point.
Emilie Preisler bliver nr. 3 i ungdom B
Svømning T1
Emilie 6.12

Cykling T2

1.23 19.32

Løb

Samlet tid

2.02 13.40 42.49

Emilie er 3. hurtigste pige oppe af vandet og hurtigste i sin egen klasse, ung A. Emilie ligger klart nr. 1 i sin
klasse helt frem til løbet. Her kommer to af komkurrenter foran, og Emilie slutter som nr. 3, 18 sekunder
efter nr. 2. Emilie har 2 point fra 2. runde og med i alt 5 point, ligger Emilie på en samlet 3. plads.
Cæcilie Wodschow Grønbæk deltog i ungdom B, men blev dårlig efter svømningen. På grund af bølgerne
oplever nogle triatleter engang imellem søsygesymptomer, når de sidder på cyklen, så Cæcilie nåede kun
lige op på cyklen, før hun måtte opgive. Cæcilie har 7 point fra 2. runde.
Juniorklassen
Asbjørn Sparre bliver nr. 4 i junior.klassen

Svømning T1
Asbjørn 10.20

Cykling T2

1.04 34,44

Løb

Samlet tid

1.36 20.14 1.07.44

Asbjørn skulle ud på den dobbelte distance ift. aspiranterne, dvs. ca. 750 m svømning, 20 km cykling og 5
km. løb. Asbjørn deltager i elite-feltet med de allerbedste. Asbjørn er oppe som nr. 2 blandt juniorerne og
nr. 11 blandt samtlige mænd i elitefeltet. Asbjørn bliver overhalet af to juniorer under cyklingen og holder
derefter sin 4. plads frem til mål. Asbjørn har ikke været med i de tidligere runder og går videre med 4
point.
4. runde foregår i Fredericia den 27. august og 5. og sidste runde i Værløse den 4. september.

Copenhagen Alm. Brand Bank Cup
26. maj 2016
Kirsten Andersen
Copenhagen Alm. Brand Bank Cup blev afholdt på langbane i weekenden 21.-23. maj 2016. Sigma deltog
med drenge fra årgang 2001 - 2003 og piger årgang 2002 - 2004. Fotoet er fra 4 x 200 IM Holdkap, mix, hvor
Sigma tog både guld og bronze. Ud over en lang række medaljer både i de individuelle løb og i holdkapkonkurrencerne, blev det også til en række specialpriser.
Der var særlige præmier fra TYR til vinderne af "Løbskategorierne":
1. 50/100/200 fri
2. 400/800 fri (piger), 400/1.500 fri (drenge)
3. 200/400 medley
4. 50/100/200 ryg
5. 50/100/200 bryst
6. 50/100/200 fly
Tiderne blev lagt sammen, og svømmeren med hurtigste samlede tid vandt kategorien. Da der var tale om
et større regnestykke, er resultaterne først blevet offentliggjort efter stævnet, og svømmerne venter nu
spændt på at finde ud af, hvilket af TYRs mange produkter, de har vundet.
50

Fly løb

100

200

samlet tid

Gruppe 2
Therese Sand Frederiksen, 2003 00:31,24

01:10,71 02:55.77 04:37.72

Frederik Eg Ibsen, 2002

00:28,50

01:04,25 02:30,11 04:02,86

50

100

00:34,70

01:13,77 02:37,10 04:25,57

50

100

Josefine Kruse, 2002

00:34,50

01:14,07 02:40,97 04:29,54

Ulrik Blach Petersen, 2001

00:34,99

01:14,29 02:36,65 04:25,93

Julie K. Rose, 2003

00:36,97

01:19,91 02:55,60 04:52,48

Ryg løb
Gruppe 2

Maria Lund

Bryst løb
Gruppe 1

Gruppe 2

200

200

Samlet tid

Samlet tid

Korte fri løb
Gruppe 1

Gruppe 2

50

100

Mille Graasbøll, 2002

00:28,70

01:02,58 02:15,56 03:46,84

Jannick Hansen, 2001

00:27,30

00:58,90 02.08,37 03:34,57

Frederik Eg Ibsen

00:26,80

00:58,51 02:07,40 03:32,71

400

800

Samlet tid

04:42,17

09:43,38

14:25,55

Lange fri løb
Gruppe 1

Mille Graasbøll, 2002

200

Samlet tid

Der var gavekort til TYRs webshop til de tre højest FINA point scorende svømmere i årgang 1, 2 og 3.
Piger årgangsgruppe 1
I årgangsgruppe 1, piger årgang 2002 "ryddede sigma bordet": Anne Føyn fik et gavekort på 1000 kr. for
højeste finascore. Anne fik 658 point for sin 800 fri i tiden 9.24.37. Næsthøjeste finascore havde Josefine
Kruse for sin tid i 100 bryst på 1.14.07. Det gav 655 finapoint og udløste et gavekort på 750 kr. Det sidste
gavekort til piger årgang 2002 på 500 kr. gik til Thea Blomsterberg - også for 100 bryst. Thea svømmede på
1.14.26, hvilket svarer til 650 finapoint.
Drenge Årgangsgruppe 2
I årgangsgruppe 2, drenge årgang 2002 havde Frederik Ibsen, den højeste score, nemlig 515 point for sin tid
på 58.51 i 100 fri. Fredrik fik er gavekort på 750 kr for den præstation.
Drenge Årgangsgruppe 3
I årgangsgruppe 3, drenge årgang 2003 fik Christian Boutrup et gavekort på 500 kr. for højeste score i
denne aldersgruppe. Christian fik 429 point for sin tid i 400 fri på 4.51.64.
Tillykke til svømmerne med de flotte resultater.

Sigmatri tager medaljer

Årets danmarksmesterskab på Sprint distancen fandt sted den 26. maj 2016 i Ganløse også kaldet Tri på
Tyren. Tri På Tyren er et af de få enkeltstartsstævner i Danmark på sprintdistancen. Løbet er tilrettelagt, så
det udnytter den flotte natur omkring Ganløse inklusiv en kuperet cykelrundstrækning – Tyren – på 11,6
km. Løbets distance er for aspiranter 375 meter svømning, 11,6 km cykling og 2,5 km løb og for junior 750
m svømning, 23,6 km cykling, 5 km løb
SigmaTri var flot repræsenteret på podiet blandt ungdomstriatleter og voksne
Således blev Alberte Mary Vallentin dansk mester i aspirantgruppen årgang 2003-2004 og Josefine
Petersen tog sin første medaljer i trisporten ved at opnår bronze i samme klasse.
Også Valdemar Solok blev dansk mester i klassen Mænd Ung A.

I klassen kvinder ung B blev det til en flot bronzemedaljer til Emilie Preisler der trods en knæskade
kæmpede sig gennem løbet.
Asbjørn Sparre måtte også på podiet med en bronze medalje om halsen. den fik han i et stærkt “Junior”
felt.

For de øvrige Sigmatri unge blev det til fine personlige resultater.

BLACK AND YELLOW
I morgen onsdag d. 4/5 står Sigmas årgangssvømmere overfor en stor og svær opgave, når de tager til
Bellahøj Svømmestadion, for at svømme et såkaldt Dualmeet mod Hovedstadens årgangshold.
Modsat mange andre stævner, svømmer man til et Dualmeet head-to-head mod svømmere fra modstander
holdet, i kampen om vigtige placeringspoint.
Hovedstaden viste november, at deres hold er skarpt til et sådan stævne, og de vandt over os, på vores
hjemmesbane, til det Dualmeet der blev afholdt dengang. Senere viste de at det ikke var et tilfælde, da de
også vandt de uofficielle danske holdmesterskaber for årgangshold, et stævne hvor Sigma blev 2'er
Så når vi tager til Hovedstaden i morgen, er det for at kæmpe mod Danmarks bedste årgangshold, på deres
hjemmebane, og ikke nok med det, vil stævnet blive afholdt på langbane, som giver en stor fordel til
Hovedstaden, da de kan træne på dette hver uge, og Sigma kun når de er på træningslejr.
Men kan vi så vinde? Selvfølgelig kan vi det!
Det kræver en fokuseret indsats fra alle svømmere, så vi kan få marginalerne på vores side, og hive de
vigtige point der er forskellen på sejr og nederlag.
Store holdpræstationer sker hele tiden, bare se på Leicesters Premier League triumf. Nu er det vores tur, til
at hive en sådan holdpræstation op af hatten i morgen!
Hovedstaden har to gange vist, at de i denne sæson, har et bedre årgangshold end Sigma. Men det gælder
jo altid om at le sidst, så plejer det at være bedst :-) Vi får brug for alt den opbakning vi kan få, så kom forbi
Bellahøj Svømmestadion onsdag aften. Der er stævnestart kl 17.00

BLACK AND YELLOW - BLACK AND YELLOW - BLACK AND YELLOW - BLACK AND YELLOW

Første afdeling af DM i Triatlon er afholdt i
Ikast

24. april 2016
1. runde i DM i triatlon blev afholdt i Ikast lørdag den 23. april. Sigma tri Ungdom var repræsenteret ved
Ulrik Blach Petersen i klassen, aspirant ungdom A (Billedet øverst) og Josefine Petersen i klassen, aspirant
børn. Sigmatri Birkerød var repærsenteret med Sanne Lassen.
I aspirant-klasserne, som dækker Ungdom B (1999-2000), Ungdom A (2001 - 2002) og børn (2003-2004) var
distancen 300 m svømning i svømmehal, 9 km cyling og 2 km løb. Under cyklingen var det tilladt at ligge på
hjul/draft for at træne de unge triatleter til den senere eliteklasse, hvor draft er tilladt.
Det var iskoldt og få kilometer fra Ikast sneede det. Op til dagen var der meldinger om, at svømningen
muligvis ville blive helt droppet for at undgå underafkøling, alternativt at gennemføre løbet som en
jagtstart med omklædning mellem svømning og cykling. Vejeret var dog lige akkurat godt nok til, at stævnet
kunne gennemføres som planlagt.

Det lokale publikum har klædt sig på efter vejret.
Ulrik Blach Petersen vandt klassen, aspirant Ungdom A.
Svømning T1
4.07

Cykling T2

35.0 15.07

Løb

Samlet tid

56.0 8.11 28.56

Alle drenge i aspirant-klassen, ca 45 startede samtidig. Der var 8 baner, og der lå op til 6 drenge på hver
bane. Ulrik og Lauridts Holm, der er årgangen ældre, kom op samtidig - som de første. Ulrik fik problemer i
skiftet og kom ikke med i den første cykelgruppe, der bestod af Lauridts Holm og Scott Stenberg, begge fra
Ungdom B. Efter cyklingen ligger Ulrik nr. 3, men igen er der problemer med skiftet. Ulrik fryser så meget,
så han ikke kan få sine løbesko på, og imens når yderligere tre drenge at komme igennem skiftezonen. Til
gengæld har Ulrik en godt løb og ender som samlet nr. 5 og nr. 1 i sin egen klasse med 26 sekunder ned til
nr. 2.
Ulrik går dermed videre med 1 point. I alt er der 5 runder, hvor de tre bedste tæller. En førsteplads giver 1
point, 2. plads 2 point osv. Den med færrest point vinder DM cuppen.
Josefine Petersen bliver nr. 5 i aspirant, børn
Svømning T1
5.53

Cykling T2

1.32 17.59

Løb

Samlet tid

1.09 10.17 36.40

Alle pigerne i aspirantgruppen, ca 25 starter samtidig. Josefine Petersen er med for første gang. Josefine er
superhurtig på cyklen og kommer fra en 5. plads før cyklingen ind som nr. 2 i skiftezonen før løbedelen.
Josefine bliver overhalet af nogle hurtige løbere på den sidste del. Josefine slutter i tiden 36.40. Klassen
bliver vundet i tiden 34.36.
En flot debut af Josefine, der går i videre med 5 point.

Josefine er ved at gøre sig klar til start ved bane 1.

Sanne Lassen vandt agegroup, kvinder 50 - 54 år
I agegroup er distancen 400 m svømning, 18 km cykling og 4 km løb. Det er ikke tilladt at ligge på hjul. På
sportstiming, hvor alle resultater er gengivet, er kun tiden for de første 2 km løb med - men Sanne får en
samlet tid på 1.03.53. ca 2 minutter hurtigere end nr. 2, der får tiden 1.05.58. Sanne går dermed videre
med 1 point.
Svømning T1
8.54

Cykling T2

1.15 32.55

Løb

Samlet tid

0.53 9.34 (første 2 km) 1.03.53

Øst Årgang i Ringsted
Weekenden stod på svømning i Ringsted, for vores årgangssvømmere, der for første gang skulle
prøve kræfter med unionens medleykonkurrence. Med 35 svømmere til start, fyldte de sort/gule
farver godt op i hallen, hvor de bedste svømmere fra Sjælland, var samlet til en dyst på alsidighed.
Fra Sigma, var der mange fine præstationer, til trods for, at træningen det sidste stykke tid har
handlet om alt andet end fart. Vi har siden vinterferien, fokuseret på at blive mere effektive dygtige
svømmere, hvilket kunne ses på mange svømmere denne weekend. Lidt nørdet, var antallet af
armtag, man brugte på at tilbagelægge en given distance, blevet lavere. Tiderne svingede rundt om
de personlige rekorder, nogle over, nogle under og nogle lige på. Alt i alt, meget tilfredsstillende for
weekenden, som mest af alt blev brugt til at svømmerne fik prøvet alle de forskellige discipliner af.
Som skrevet i artiklen, inden mesterskaberne begyndte, var Dansk Svømmeunions store mål med
denne weekend at få lavet en medleykonkurrence, hvor man bedømte svømmerne alsidighed. Alle
skulle svømme 6, af unionen, valgte løb, hvor de 5 bedste præstationer blev brugt til at placere
svømmerne i niveau 1-8, hvor niveau 8 er det absolut bedste, og vidner om rigtig højt
årgangsniveau. De yngste svømmere, skulle opnå minimum niveau 1 for at blive præmieret, den
mellemste årgang niveau 3 og de ældste svømmere skulle minimum svømme sig i niveau 5 for at
opnå en præmie. Fra Sigma svømmede 25 svømmere sig til en præmie. De fordelte sig således:
Niveau 1: Daniel Garne Larsen (2003), Lucas Emil Christensen (2003), Frederik Bach Mindested
(2003), Jakob Legaard (2003), Katrine Bonefeld (2004), Camille Nørby(2004), Christian
Boutrup(2003), Christoffer Rekling(2003), Andreas Hoffmann(2003)
Niveau 2: Emma Stolz (2004), Kajsa G. Christensen (2004), Alexander Tullberg (2003)
Niveau 3: Therese Sand Frederiksen( 2003), Caroline Buhl Schrøder(2003), Cornelia
Bergqvist(2003), Maria Lund(2003), Ingrid Lindemann(2003), Esther Marie Heunicke(2003),
Frederik Eg Ibsen(2002)
Niveau 5: Mille Graasbøl (2002), Ulrik Blach Petersen (2001)
Niveau 6: Josephine Kruse (2002), Julie Stampe (2002), Thea Blomsterberg (2002)
Niveau 7: Anne Føyn (2002)
Hvis vi kigger på hele holdet, og sammenligner med resten af Sjælland, kan vi konstatere 2 ting:
•
•

Sigma havde flest svømmere der blev præmieret.
Hvis vi giver alle svømmere 1 point pr niveau, så en niveau 6 svømmer for 6 point, vil top 3
se ud på følgende måde.
1. Sigma - 71 point
2. Kvik - 68 point
3. Hovedstaden - 62 point

Alt i alt i en rigtig god weekend, hvor Sigma igen viser bredde, højt niveau og alsidighed. Udover
præmieringerne, blev der også kåret østmestre som tidligere.
Sigma vandt i alt 10 medaljer, fordelt på 4 guld, 4 sølv og 2 bronzemedaljer:

Topscorer blev Anne Føyn med to individuelle guldmedaljer og to sølvmedaljer. Hertil kommer en
sølv-og en guldmedalje i holdkap.
Anne vandt 200 fly i tiden 2.20,07, 200 fri i 2.05,29 og hentede sølv i 200 og 400 individuelt
medley i tiderne 2.23,20 og 5.03,70.
Josephine Kruse vandt for første gang et individuelt sjællandsmesterskab. Guldet blev hentet i 200
bryst i tiden 2.35,27. Dertil kommer en guld- og to sølvmedaljer i holdkap.
Thea Blomsterberg hentede sølv i 200 bryst i tiden 2.35,97. Dertil kommer to sølvmedaljer i
holdkap.
Alexander Tullberg vandt bronze i 100 individuelt medley i tiden 1.09,78.
Christian Boutrup vandt bronze i 200 individuelt medley i 2.30,91.
I holdkapperne vandt 2002-pigerne en guldmedalje og to sølvmedaljer.
Guldet blev vundet i 4*100 fri i tiden 4.00,80. Holdkappen bestod af Julie Stampe, Anne Føyn,
Mille Graasbøll og Josephine Kruse.
I 4*50 holdmedley blev det til sølv i tiden 2.03,14. Holdkappen bestod af Julie Stampe, Josephine
Kruse, Thea Blomsterberg og Mille Graasbøll.
Sidste medalje blev hentet i 4*200 individuelt medley i tiden 9.44,65. Holdkappen bestod af Thea
Blomsterberg, Anne Føyn, Josephine Kruse og Julie Stampe.

Lars Madsen, 11-04-2016

SVØMs nye årgangsstruktur
I februar 2015, ændrede Dansk Svømmeunion, strukturen for årgangssvømmere i Danmark. Dette
gjorde man, for at prøve at give alle svømmere bedre vilkår, til at blive gode seniorsvømmere. Der
blev lavet mange ændringer på en gang, og vi vil her give et hurtigt overblik over ændringerne. De
to vigtigste ændringer er.
•

Fra 4 til 3 årgange.

Første ændring, var at fra tidligere at være årgangssvømmer i 4 år, først 2 år som årgang 2, og
derefter 2 som årgang 1, er man nu kun årgangssvømmer i 3 år. Nu er det ikke delt ind i årgang 1 og
2 mere, men bare en stor årgangsgruppe.
Tidligere var årgang 2, åben nedad, dvs hvis du var yngre end den yngste årgang, men hurtig nok,
kunne du komme med til mesterskaberne i årgang 2. Dette er også ændret, så årgangsgruppen nu er
lukket, så svømmerne først kan komme med, når de er gamle nok. Dette er for at sikre, at unge
svømmere ikke bliver presset frem, for at opnå en kravtid i en tidlig alder.

•

Færre mesterskaber

Dansk svømmeunion, syntes også der var for mange mesterskaber, derfor har man nu ændret til at
der for årgangssvømmere kun er 3 mesterskaber på en sæson.
•
•

•

DÅM-K i januar. Som vil blive afholdt som en stilartskonkurrence
SRØ i april. Som vil blive afholdt som en medleykonkurrence, for at sikre alsidighed for de
unge svømmere. Her vil man skulle svømme 6 løb, udvalgt af Dansk Svømmeunion. De 6
løb, er forskellige for de 3 årgange.
DÅM-L i juni. Bliver afholdt som normalt stævne, med indledende og finaler for de to
ældste årgange, og direkte finaler for den yngste. Der vil være begrænset udvalg af løb, for
de to yngste årgange. Under DÅM-L, vil der blive givet placeringspoint til klubben, hvis en
svømmer placerer sig i top 8 i sin årgang. Efter stævnet vil Danmarks bedste årgangsklub
blive kåret, på baggrund af disse point.

Ændringerne, passer rigtig fint, med den filosofi, som vi har omkring udviklingen af dygtige
seniorsvømmere. Vi har nu i lang tid, arbejdet for, at vores yngste svømmere skal arbejde på at
blive meget alsidige, og først senere specialisere sig i en bestemt retning.
Vi har tidligere, lagt en længere artikel på hjemmesiden, omkring SRØ i april. Når vi nærmer os
DÅM-L i juni og DÅM-K i januar, vil der også komme en længere artikel omkring disse stævner,
der beskriver stævnernes indhold

Østdanske årgangsmesterskaber
I weekenden vil der blive svømmet, Østdanske Årgangsmesterskaber i Ringsted svømmehal. Sigma har igen
i år, et stort hold klar, og cirka 40 svømmere er klar til at forsvare de sort/gule farver ved mesterskaberne.
Det bliver spændende at se, hvordan svømmerne har udviklet sig over de sidste 2 måneder, som bl.a. har
indeholdt træningslejr i det nordjyske.

Mesterskabet, er det første, efter unionens ændringer i mesterskabstrukturen for årgangssvømmere, og
stævnet er meget anderledes end hvad man tidligere har kendt. Vi vil herunder, prøve at give et overblik
over de største ændringer.
1. Årgangsgruppen er ændret fra tidligere 4 årgange pr. køn, til nu at være 3 årgange, og i denne
sæson er det drenge født i 2001, 2002 og 2003, og piger født i 2002, 2003 og 2004. Modsat
tidligere, hvor stævnet har været delt i 2 haller, vil alle svømmere mødes i Ringsted.
2. Der har tidligere været næsten frit valg, i hvilke løb man vil svømme, så længe man havde kravtid i
det pågældende løb. I år skal alle svømme 6, af unionen, udvalgte løb. Så længe man har kravtid i et
løb, kan du deltage i alle. Udbudet vil være forskelligt, alt efter hvor gammel man er.
o Yngste gruppe skal svømme: 50 fly, 100 ryg, 50 bryst, 100 crawl, 100 IM og 200 IM
o Mellemste gruppe skal svømme: 100 fly, 100 ryg, 100 bryst, 200 crawl, 200 IM og 400 IM
o Ældste gruppe skal svømme: 200 fly, 200 ryg, 200 bryst, 200 crawl, 200 IM og 400 IM
3. Som tidligere vil der blive fundet guld, sølv og bronzemedaljevindere i de enkelte løb. Derudover vil
der være en kombinationskonkurrence, hvor man vil samle "udviklingspoint" sammen i hvert af de
6 løb. Summen af de 5 højeste scorende løb, vil give et samlet antal point, disse point indplacerer
svømmerne i niveau 1-8, og alt efter placering, kan dette udløse en præmie. Man kan læse mere
om SVØM's medleykonkurrence her.
4. Der vil til stævnet blive svømmet holdkapper, 4x100 fri, 4x200 IM og som noget nyt 4x50 HM.
Stævnet kan hele weekenden, fredag-søndag, følges via livetiming.
Vi glæder os til at se vores unge svømmere i aktion

Sidste dag til Nordea Sigma Swim Årgangscup
Af Tanya Graasbøll
Foto viser Arthur Dalén Ellegård, der opnåede flest finapoint i ældste drengegruppe.
Endnu engang blev afslutningen på Nordea Sigma Swim Cup en festlig affære. Først blev der
afviklet et væld af individuelle finaler, challengefinaler og holdkap finaler, hvorefter bedste herreog damesvømmere ved stævnet blev kåret. Til slut blev bassinet traditionen tro fyldt med balloner,
hvorefter speaker Christian Tullberg talte ned fra 10 og svømmerne under stor jubel så endelig
kunne springe i vandet og fejre, at stævnet var slut.

Challengefinale i 50 bryst
Søndag aften var det blevet tid til finalen i 50 bryst der blev afviklet som en challenge – dvs. at
langsomste svømmer udgår efter hvert heat, indtil der kun er to svømmere tilbage, der så svømmer
om guldet. Svømmerne har kun kort tid mellem hver heat. Her er skiftevis et heat med damer og
herrer, så svømmerne har kun et par minutter mellem, at de skulle på startskamlen
Thea Blomsterberg vandt guld foran Anne Føyn, begge fra Sigma Swim Birkerød, mens bronzen
gik til Sofie Boesgaard Weber fra Herlev Svømning.
På herresiden vandt Arthur Dalén Ellegaard foran William Textor Broch og Oliver Aagaard
Jeppesen. Alle tre svømmere var fra fra Lyngby svømmeklub.
Nedenstående foto: Sidste heat i 50 bryst Challenge for kvinder. Thea Blomsterberg slå ind 1 sek
før holdkammeraten Anne Føyn og vinder dermed brystchallenge.

Flest finapoint
De svømmere, der opnåede flest finapoint i deres 3 bedste løb modtog en pengepræmie. Der var en
check til hver aldersklasse. Alle prismodtagerne havde publikum set adskillige gange på
præmieskamlen i løbet af stævnet. Vinderne blev:
Piger:
2002 Anne Føyn, Sigma Swim Birkerød
2003 Ingrid Lindemann, Sigma Swim Birkeød
2004 Roseline løkkegaard, Gladsaxe Svømmeklub
2005 Liva Lund Hansen, Vallensbæk If af 1939
2006+ Andrea Lindberg Vedøe, Sigma Swim Allerød
Drenge:
2001 Arthur Dalén Ellegaard, Lyngby Svømmeklub
2002 Nicklas Östman Pedersen, Herlev Svømmeklub
2003 Mohammed Ghizzaui, Vallensbæk If af 1939
2004 Mathias Lindgaard, Herlev Svømning
2005+ Sean Pedersen, Vallensbæk If af 1939 (NB 2006'er)
Holdkap-konkurrencerne
4x 50 fr
Her tog Sigma piger guldmedalje i ældste gruppe, 2002-2004 i tiden (1.55,86). Sølvet gik til
Lyngby piger 1 i tiden (1.9,98), mens bronzen gik til Gladsaxes piger ind i tiden 2.00,12.
I den yngste gruppe 2006 og yngre gik guldet til Birkerøds piger efterfulgt af Lyngbys piger i
tiderne 2.22.31 og 2.27.65. Bronzen gik til Vallensbæks piger i tiden 2.28.54.
Hos drengene tog Lyngby drenge guldet i tiden 1.43,32. i ældste gruppe. Sølvet gik til Herlev
drenge 1, der slog ind i tiden 1.43.54, mens bronzen gik til Gladsaxes drenge, der slog ind i tiden
1.47.05.
I den yngste gruppe 2004 og yngre fik Birkerød drenge 1 guld i tiden 2.10.54, Lyngbys drenge sølv
i tiden 2.11.72 og Søllerøds drenge 1 bronze i tiden 2.17.58.

Foto nedenfor: Jonathan Beck slår ind - og sejren er i hus i holdkappen for Sigma i yngste aldersklasse. På
holdet var også Alexander Vergereau, Nicolaj Pedersen og William Ølshøj.

Oversigt over alle øvrige guldvinderne fra finalerne i Birkerød Svømmehal søndag
Damer, årgang 2002
Thea Blomsterberg, Sigma Swim Birkerød, guld i 200 fri (2.21,14)
Anne Føyn, Sigma Swim Birkerød, guld i 200 bryst (2.49,73), i 100 ryg (1.08.48), 100 IM (1.07,67)
Mille Graasbøll. Sigma Swim Allerød, guld i 50 fri (28,66)
Katrine Brandt Nielsen, Lyngby Svømmeklub, guld i 100 fly (1.13,55)
Damer, årgang 2003
Caroline Veggerby, Vallensbæk If af 1939, guld i 200 fri (2.21,42)
Lærke Blond, Vallensbæk If af 1939, guld i 200 bryst (3.01,38)
Thea F. Johansen, Herlev Svømning, guld i 100 ryg (1.09,43), 100 IM (1.12,75)
Ingrid Lindeman, Sigma Swim Birkerød, guld i 50 fri (29,03)
Therese Kjøller Rudbeck, Gladsaxe Svømmeklub, guld i 100 fly (1.12,79)
Damer, årgang 2004
Kajsa G. Gregersen, Sigma Swim Birkerød, guld i 200 fri (2.30,25)
Signe Krag Andersen, Sigma Swim Allerød, guld i 200 bryst (3.29,27)
Emma Hansen, Gladsaxe Svømmeklub, guld i 100 ryg (1.13,80), 100 IM (1.15,07)
Rosaline Lokkegaard, Gladsaxe Svømmeklub, guld i 50 fri (30,28)
Sara Damkjær Bartels, Gladsaxe Svømmeklub, guld i 100 fly (1.17,56)
Damer årgang 2005
Liva Lind Hansen, Vallensbæk If af 1939, guld i 50 fri (33,58)

Josephine Thomsen, Herlev Svømning, guld i 100 IM (1.21,10)
Ida Marie Platzer, Søllerød Svømmeklub, guld i 50 bryst (45,83)
Damer årgang 2006 og yngre
Andrea Lindberg Vedøe, Sigma Swim Allerød, guld i 50 fri (36,42)
Monika Dragieva, Gladsaxe Svømmeklub, guld i 0 bryst (48,32)
Herrer, årgang 2001
Arthur Dalín Ellegaard, Lyngby Svømmeklub, guld i 200 fri (1.58,71), 100 fly (58,23), 100 IM
(1.01,55)
Victor Bendix Beiter, Herlev Svømning, guld i 200 bryst (2.39,48), i 100 ryg (1.03,14)
William Textor Broch, Lyngby Svømmeklub, guld i 50 fri (24,93)
Herrer, årgang 2002
Nicolai Wiuff, Herlev Svømning, guld i 200 fri (2.09,10)
Alfred Højberg, Lyngby Svømmeklub, guld i 200 bryst (2.48,45)
Nicklas Östman Pedersen, Lyngby Svømmeklub, guld i 100 ryg (58,78), 50 fri (25,54), 100 fly
(1.00,38), 100 IM (1.03,27)
Herrer, årgang 2003
Christian Boutrup, Sigma Swim Birkerød, guld i 200 fri (2.15,04)
Mohammed Ghizzaui, Vallensbæk If af 1939, guld i 200 bryst (2.48,35), 100 fly (1.07,92), 100 IM
(1.09,77)
Joakim Køhn, Vallensbæk If 1939, guld i 100 ryg (1.11,22)
Gustav Bendix Beiter, Herlev Svømning, guld i 50 fri (29,62)
Herrer, årgang 2004
Jonathan Beck, Sigma Swim Birkerød, guld i 50 fri (31,91)
Mathias Lindgaard, Herlev Svømning, guld i 100 IM (1.15,68)
Michael Hald, Lyngby Svømmeklub, guld i 50 bryst (43,75)
Herrer, årgang 2005-2006
Martin Lundsteen Brøndum, Søllerød Svømmeklub, guld i 50 fri (33,35)
Morte Lindholm Andersen, Hillerød Svømmeklub, guld i 50 bryst (
Så sluttede et fantastisk stævne med balloner og svømmere i vandet.

Nordea Årgangscup - et anderledes stævne

Foto: Først var de 6, så var de 5, så kun 4 - og her er de tre seje fly-piger tilbage i næstsidste
runde. Det er Anne Føyn forrest i billedet. og på bane 3 og 2 henholdsvis Gro Grinda Rasmussen
og Maja Egebjerg Brast.
12. marts 2016
Kirsten Andersen
Årgangscuppen er helt specielt. Der er andre stævner med indledende løb og finaler om
eftermiddagen - men Årgangscuppen skiller sig ud ved, at der under finalerne er mørklagt i hallen.
Eneste lys er fra lanterner med levende lys for enden af hver bane og spotlight, der følger
svømmerne i vandet.
Stævnet største highlight er de to Challegefinaler i 50 fly og 50 bryst
Challengefinale i 50 fly
Lørdag aften blev finalen i 50 butterfly gennemført som en challenge, dvs. langsomste svømmer
udgår efter første heat. Derefter kæmper de 5 tilbageværende og langsomste svømmer udgår og til
sidst er der to svømmere der kæmper om guldet. Svømmerne har kun kort tid mellem hver heat. Her
var skiftevis et heat med damer og herrer, så svømmerne havde kun et par minutter mellem at de
skulle på startskamlen. Det er på den måde et ekstremt krævende løb.

Sidste års vinder Gro Grinda Rasmussen måtte i år se sig slået Anne Føyn fra Sigma Swim
Birkerød. Gro Grinda Rasmussen fra Gladsaxe blev nr. 2 efterfulgt af Maja Egebjerg Brast fra
Herlev.
I 50 fly for herrer gentog Arthur Dalén Ellegaard fra Lyngby svømmeklub succesen fra sidste år og
vandt foran Nicklas Östmann Pedersen fra Herlev Svømmeklub, der også blev nr. 2 i 2015. Bronzen
blev vundet af Victor Bendix Beider fra Herlev Svømmeklub.
Holdkap-konkurrencerne
4x 50 medley
Her tog Sigma piger både guld- og sølv-medaljen i ældste gruppe, 2002-2004 i henholdsvis 2.06.21
og 2.13.50. Bronzen gik til Gladsaxes piger ind i tiden 2.16.56. I den yngste gruppe 2006 og yngre
gik guldet til Birkerøds piger efterfulgt af Lyngbys piger i tiderne 2.46.00 og 2.49.54. Bronzen gik
til Allerøds piger i tiden 2.51.02.
Hos drengene tog Lyngby drenge guldet i den flotte tid 1.55.34 i ældste gruppe. Sølvet gik til
Herlev drenge 1, der slog ind i tiden 1.57.68, mens bronzen gik til Gladsaxes drenge, der slog ind i
tiden 2.02.75.
I den yngste gruppe 2004 og yngre fik Birkerød drenge 1 i tiden 2.32.48, Lyngbys drenge sølv i
tiden 2.39.24 og Birkerøds drenge 2 bronze i tiden 2.45.90.
Oversigt over alle øvrige guldvinderne fra finalerne i Birkerød Svømmehal – fredag og lørdag
Damer, årgang 2002
Mille Graasbøll, Sigma Swim Allerød, Guld i 400 medley (5.23.36)
Michelle Mortensen, Gladsaxe Svømmeklub, guld i 400 fri (4.59.59) og i 200 butterfly (2.35.75)
Claudia Sperling, Lyngby Svømmeklub, Guld i 200 ryg (2.33.73) og 50 ryg (32.41)
Katrine Brandt Nielsen, Lyngby Svømmeklub, Guld i 200 medley (2.36.39)
Anne Føyn, Sigma Swim Birkerød, Guld i 100 fri (59.55) og 100 bryst (1.18.62)
Damer, årgang 2003
Gro Grina Rasmussen, Gladsaxe Svømmeklub, Guld i 400 medley (5.20.36)
Cornelia Bergquist, Sigma Swim Birkerød, Guld i 400 fri (4.59.72) og i 200 medley (2.37.32)
Laura Boutrup, Sigma Swim Birkerød, Guld i 200 butterfly (2.51.17)
Thea F. Johansen, Herlev Svømmeklub, Guld i 200 ryg (2.32.00) og 50 ryg (32.98)
Ingrid Lindemann, Sigma Swim Birkerød, Guld i 100 fri (1.02.78)
Esther Marie Heunicke, Sigma Swim Birkerød, Guld i 100 bryst (1.23.51)
Damer, årgang 2004
Katrine Bonefeld, Sigma Swim Birkerød, Guld i 400 medley (6.06.48)
Kajsa G. Christensen, Sigma Swim Birkerød, Guld i 400 fri (5.25.48)
Rosaline Løkkegaard, Gladsaxe Svømmeklub, Guld i 200 butterfly (2.58:84), 200 Medley (2.48.14)
og 100 fri (1.05.66) samt 50 ryg (35.80)
Emma Hansen, Gladsaxe Svømmeklub, Guld i 200 ryg (2.39.58)
Sara Damkjær Bartels, Gladsaxe Svømmeklub, Guld i 100 bryst (1.21.14)

Damer, årgang 2005
Josephine Thomsen, Herlev Svømning, 50 ryg (36.72)
Liva Lund Hansen, Valensbæk, 50 ryg (35.41)
Damer, årgang 2006 og yngre
Caroline Mathilde Bang, Sigma Swim Allerød, 50 ryg (41.21)
Alma Møller-Ern, Vallensbæk, 50 fly (39.95)
Herrer, årgang 2001
Jannick Hansen, Sigma Swim Allerød, Guld i 400 medley (5.10.90)
Arthur Dalén Ellegaard, Guld i 400 fri (4.11.55), 200 medley (2.10.94), 100 fri (54.09) og 100 bryst
(1.10.35) og 50 ryg (29.6)
Ulrik Blach Petersen, Sigma Swim Birkerød, Guld i 200 butterfly (2.22.49)
Victor Bendiz Beider, Herlev Svømning, Guld i 200 medley (2.15.93)
Herrer, årgang 2002
Emil Steenberg, Gladsaxe Svømmeklub, Guld i 400 medley (5.20.20)
Emil Kajerød-Rasmussen, Lyngby Svømmeklub, Guld i 400 fri (4.30.89)
Nicolai Wiuff, Herlev Svømmeklub, Guld i 200 butterfly (2.24.99)
Nicklas Östman Pedersen, Herlev Svømning, Guld i 200 ryg (2.09.29), 100 fri (56. 03), 50 ryg
(27.50) og 100 bryst (1.15.98)
Alfred Højberg, Lyngby Svømmeklub, Guld i 200 medley (2.26.21)
Herrer, årgang 2003
Alexander Tullberg, Guld i 400 medley (5.39.23)
Lucas Emil Christensen, Sigma Swim Allerød, Guld i 400 fri (4.58.98)
Christian Boutrup, Sigma Swim Birkerød, Guld i 200 butterfly (2.38.36)
Mikkel Jørgensen, Vallensbæk, Guld i 200 ryg (2.36.21)
Mohammed Ghizzaui, Vallensbæk, Guld i 200 medley (2.29.94) og 100 bryst (1.16.74)
Joakim Køhn, Vallensbæk, 100 fri (1.00.52)
Kristian Moffett, Herlev, 50 ryg (37.88)
Herrer, årgang 2004
Alexander Vergerereau, Sigma Swim Birkerød, 50 ryg (36.96)
Mathias Lindgaard, Herlev, 50 fly (33.68)
Herrer, årgang 2005-2006
Sean Petersen, Valensbæk, 50 ryg (37.95) og 50 fly (35.77)
I morgen går det løs igen - med både indledende løb, finaler, challege i 50 bryst og holdkap.

En god speaker er med til at sikre den helt rette stemning, her Christian Tullberg.

Nordea Sigma Swim Årgangscup 2016 er i
gang

Fotoet viser dagens allerførste start i 50 fri for kvinder.
11. marts 2016
Kirsten Andersen
I alt er 400 svømmere fra 9 kubber til Nordea Sigma Swim Årgangs Cup i weekenden. For første gang er
stævnet fordelt i to haller, med ca 200 svømmere i Birkerød Svømmehal med i alt 1000 starter i de
indledende løb og 200 svømmere på Skovly Skolen med ca. 930 starter i de indledende løb. Nordea er
hovedsponsor til stævnet.
Fredag aften startede stævnet i Birkerød Svømmehal for de ældste svømmere, hvor pigerne konkurrerer i
årgangene 2002, 2003 og 2004 og drengene i årgangene 2001, 2002 og 2003.
På programmet var primært korte indledende løb, nemlig 50 butterfly, 50 fri, 50 bryst og 50 ryg. De seks
bedste i 50 fri og 50 ryg i hver klasse går videre til finalerne, mens kun de 6 allerbedste på tværs af
aldersklasser i 50 butterfly og 50 bryst går videre til challenge-finalen. I challenge udgår den langsomste
efter hver omgang, så der til sidst kun er to svømmere tilbage, der svømmer om guldet. Finalerne og
challenge afholdes lørdag og søndag aften.

Nogle enkelte løb blev dog afviklet med direkte finaler fredag aften, nemlig 400 medley og 400 fri.
Challenge-finalisterne
De 6 hurtigste tider i 50 butterfly for damer fik: Gro Grinda Rasmussen, Gladsaxe; Anne Føyn, Sigma Swim
Birkerød, Maja Egebjerg Brast, Herlev Svømning; Katrine Brandt Nielsen, Lyngby Svømmeklub; Thea F.
Johansen, Herlev og Therese Sand Frederiksen, Sigma Swim Allerød.
I 50 butterfly for herrer var de seks hurtigste: Arthur Dalén Ellegaard, Lyngby; Nicklas Ôstmann Pedersen,
Herlev; Emil Kayerød Rasmussen, Lyngby; William Textor Broch, Lyngby; Victor Bendix Beiter, Herlev og
Jeroen Grimmelikhuijzen, Gladsaxe.
De 6 hurtigste tider i 50 bryst for damer fik: Thea Blomsterberg, Sigma Swim Birkerød; Anne Føyn, Sigma
Swim Birkerød; Esther Marie Heunicke, Sigma Swim Birkerød; Katrien Brandt Nielsen, Lyngby; Maja
Egebjerg Brast, Herlev og Sofie Boesgaard Weber.
I 50 bryst for herrer var de 6 hurtigste: Arthur Dalén Ellegaard, Lyngby; Oliver Aagaard Jeppesen, Lyngby;
William Textor Bloch, Lyngby; Frederik Røgind, Sigma Swim Birkerød, Ulrik Blach Petersen, Sigma Swim
Birkerød og Rasmus Nielsen, Sigma Swim Birkerød.
De yngste svømmer i Skovly Hallen
I morgen går det løs - også i Skovlyhallen. Her er de yngste svømmere samlet. Her konkurrerer pigerne i
årgang "2005" og "2006 og yngre", og drengene i grupperne "2004", "2005 og yngre". De svømmere, der
kvalificerer sig til finalerne, skal samles med de ældre svømmere til finalerne, der afholdes lørdag og søndag
aften i Birkerød Svømmehal. Her bliver hallen mørklagt, så der for alvor kan komme spotlys på svømmerne
til indmarch og under selve svømningen.
Fotoet nedenfor er fra dagens første præmieoverrækkelse, 400 medley. Her er det drengene, der er på
podiet, hvor vinderen af 400 medley årgang 2003, Alexander Tullberg giver hånd til de andre
medaljevindere, her Mathias Riff Alexandersen.

Sigma fik sølv ved de Danske Mesterskaber for
Årgangshold (uofficielt)

I weekenden 13.-14. februar 2016 blev de Danske Mesterskaber for Årgangshold (uofficielt) holdt i
en fantastisk kulisse i Vesterbro svømmehal. Syv af de bedste danske svømmeklubber dystede om
titlen som årets uofficielle mestre for årgangshold. Og Sigma Swim endte med at hente sølv.
Grunden til at det er uofficielt er, at Dansk Svømmeunion nedlagde dette traditionsrige mesterskab i
2015. Den beslutning var de danske svømmeklubber meget uenige i, så de besluttede sig for at
afholde det selv. De bedste svømmeklubber på ranglisten blev inviteret, og festen blev lige så stor,
om ikke større end de tidligere år. Holdene mødte op udklædte og med stortrommer, faner og
heppekor af en anden verden. Og som weekenden skred frem blev Sigmas heppekor af svømmere,
trænere, forældre bare større og større. Selv klubdirektør Mia Hyldahl mødte op og heppede med.

Ved mesterskabet dyster man på tværs af tre årgange – for piger 2002 til 2004 og for drenge 2001
til 2003. På nær 800 og 1500 fri svømmes alle discipliner, og alle klubber stiller med tre svømmere
(en fra hver årgang) i hver disciplin. 15 individuelle og 4 holdkapper svømmes således for hvert
køn. En svømmer må højst stille op i 4 individuelle løb og 3 holdkapper. Mesterskabet tildeles den
klub, der svømmer flest points hjem gennem det to dage lange stævne. Points tildeles ift. placering,
således at en 1. plads giver 24 points 2. plads 22 point, 3. plads 20 point, 4. plads 19, 5 plads 18
point osv sluttende med en 21. plads til 1 points. Pointene blev givet på tværs af årgangene - altså
alle årgange mod alle. For at sammensætte det helt optimale hold blev det maksimale antal
svømmere sat i vandet, i alt 36 svømmere fra Sigma Swim.
Fra start lørdag lagde Hovedstadens svømmeklub sig i spidsen og på trods af at Sigma Swims svømmere
kæmpede som gale, lykkedes det ikke at indhente Hovedstaden. Til gengæld var sølvmedaljerne på intet
tidspunkt i fare og det var nogle trætte, men glade svømmere, der fortjent fik sølvmedaljer om halsen
søndag aften.

Klub
1. Hovedstaden
2. Sigma
3. VAT
4. Gentofte

Point
1.466
1.377
1.277
1.255

5. KVIK
6. Vejle
7. Gladsaxe

1.152
1.084
1.029

Nu venter der svømmerne en uge fortjent ferie, inden de i uge 8 starter langsomt op igen og sætter kurs
mod nye mål i juni 2016.

3. og sidste dag ved DÅM-K

3. og sidste dag, skulle vise sig, at blive den dag, for Sigmas dygtige svømmere.
Dagen startede med 4x100 fri, Sigma stillede op med et hold for piger, og to for drenge. Pigerne ramte ikke
helt løbet, og det blev desværre et lige ved og næsten løb, hvor vi havde håbet på mere. Drengene var
derimod anderledes klar fra morgenstunden, og alle 8 drenge leverede fremragende svømning, hvilket også
resulterede i, at 1. holdet svømmede hele 5 sekunder hurtigere end til øst danske mesterskaber for 2
måneder siden, også 2. holdet svømmede hurtigere end i december, og forbedre tiden fra dengang med 2
sekunder.
Derefter stod den på 200 bryst. Hattricktøsserne fra 100 bryst, var alle til start i finaleheatet. Og alle tre
piger svømmede flotte løb. Mia Steen Duus, vinder hendes 2. brystløb ved mesterskaberne, personlig
rekord med 1 sekund, og første gang under 2.30,00 med 2.29,99. En klassetid som også gør Mia til Dansk
Årgangsmester. Thea Blomsterberg, svømmede første PR i 200 bryst på kortbane, i mere end et år, 2.32,75
og en flot sølvmedalje. Skønt at se, at Thea igen begynder at få det hele til at fungere. Josephine Kruse
stod for den største PR af de tre piger, med 2.36,88 hugger hun 3 sekunder af den tidligere rekord, og
indtager en flot 4. plads.

Så stod drengene klar, 4 drenge=4 nye personlige rekorder. Først var Rasmus Nielsen og Frederik Røgind
ude i samme heat, Rasmus' nye PR blev 2.44,85 og Frederiks 2.47,71. Herefter var Kristian Torp i vandet,
han sagde selvsikkert inden start, at han ville slå Mias tid fra pigernes heat. Dette ville kræve en PR på hele
10 sekunder... Torp kommer tæt på, 2.30,78, PR med 9 sekunder og en flot 10. plads. Dette var Kristians
bedste placering til dato, ved et Dansk Årgangsmesterskab. Sidste mand i 200 bryst, var fødselaren Ulrik
Blach Petersen. Ulrik gav sig selv, den bedst tænkelige fødselsdagsgave, i form af en ny personlig rekord,
2.28,41, og bliver nummer 7 i 200 bryst, selvom han kæmper med drenge der er et år ældre, flot!
Efter en lang pause, var næste løb 200 fri. Hos pigerne var den første i vandet Cecilie Porsdal. Cecilie
kæmper med at få crawlen til at glide rigtig godt, men et godt splittet løb, giver hende en ny PR i tiden
2.21,39. Næste var Julie Stampe, som skulle forsøge at leve op til en fremragende præstation på
holdkappen lørdag. Julie svømmer PR med hele 3 sekunder, og nærmer sig grænsen på 2.10. Denne grænse
krydsede Mille Graasbøll for første gang i dag. Mille havde inden løbet, lagt en klar taktikk for hvordan den
200 fri skulle klares, denne følger hun til punkt og prik, og svømmer 2.09,77.
Hos drengene, fik Jannick Hansen, rettet et par fodfejl, fra holdkappen lørdag. Dette resulterede i, han
svømmede 1 sekund hurtigere, og ny PR på 2.05,72. Jannick har nu forbedret sig 7 sekunder på denne
distance, i løbet af de sidst 7 måneder, hvis han fortsætter i denne fart, krydser han snart 2.00 grænsen ;-)
Sidste individuelle løb, var 400 IM. Der var lagt op til en drabelig duel, med vores egne Mia Steen Duus,
Anne Føyn og et par hurtige piger fra KVIK. Et spændende løb at følge, hvor der undervejs var 3 forskellige
piger i front. Mia Steen Duus, snupper hendes 4. individuelle medaljer, med en sølvmedalje og en lille PR
på 8/10. Anne følger lige efter, med hendes første individuelle medalje til stævnet, en flot bronzemedalje
og en tid som var lige over hendes flotte tid fra senior DM i november. Tak for endnu et godt race i det her
løb :-)
Drengene skulle også lukke stævnet af med 400 IM. Og igen må vi finde roserne frem, 4 starter og 4
personlige rekorder. Først Frederik Bornemann, så Kristian Torp og derefter Ulrik Blach Petersen, alle tre
med personlige rekorder på 6 sekunder. Sebastian Tullberg, som havde haft en rolig dag kontoret indtil nu,
sammenlignet med i går. "Tulle" tager fronten af løbet med det samme, og bliver der alle 400 meter.
4.32,19 og ny Dansk Årgangsmester. Tulle viser stor alsidighed ved dette stævne, og er nu Dansk
Årgangsmester i så forskellige løb som 50 fri, 100 fri, 200 ryg, 200 IM og 400 IM. Vi letter på hatten, flot
og imponerende.
Det sidste løb, ved disse mesterskaber, var 4x100 HM. Først var Sigma Piger 2 i vandet, anført af Julie
Stampe Meier på rygturen(1.08,07), flot personlig rekord, der viser Julies store potentiale. Herefter fulgte
Josephine Kruse i bryst, Julie Stampe i fly og Mille Graasbøll i crawl. Pigerne svømmer en flot 8. plads
hjem. Sigma Piger 1, svømmede sølvet hjem med følgende svømmere Camille Erichsen(1.06,54), Thea
Blomsterberg(1.11,35), Anne Føyn(1.02,83) og Mia Steen Duus(0.59,29). Det var fjerde DÅM i træk, at
pigerne vinder minimum sølv i denne holdkap, imponerende flot. Hos drengene leverede 1. holdet en super
præstation, Sebastian Tullberg i ryg(0.58,65), Kristian Torp i bryst(1.10,52), Frederik Bornemann i
fly(1.04,42) og Christian Jensen i crawl(0.57,30). 4 sekunder hurtigere end ved østdanske i december,
vidner om en rigtig fin udvikling.
Så DÅM blev rundet af med en dag, hvor stort set at vi rørte ved, blev forvandlet til nye personlige
rekorder. Et miljø i rivende udvikling, som ikke ser sig tilbage, tegner godt for fremtiden i Sigma.
Sigma ender med i alt 7 guldmedaljer, 7 af sølv og 3 af bronze.

DÅM-K dag 2

Dag 2 i Bellahøj, skulle vise sig at blive så god som dag 1, mange store personlige rekorder, hurtig svømning
og medaljer til Sigma Swim. Herunder de bedste præstationer og resultater
Dagen startede med 100 fri, og her var Christian K. Jensen, klar fra morgenstunden. Personlig rekord med
2,5 sekund, og en flot tid på 0.57,47. Og Frederik Bornemann og Jannick Hansen var med i 100 fri, og stod
begge for en ny PR på henholdsvis 1 og 0,5 sekunder. Sidste mand i vandet i 100 fri, var Sebastian Tullberg.
Han svømmer et fremragende løb, hvor han tager spidsen fra start, og sætter resten af feltet til vægs med
fremragende 0.51,27, stor PR. Og Sebastian er ny Dansk Årgangsmester på distancen.
Herefter stod den på 200 IM, og der var mange der skulle ud og gentage de flotte tider fra holdkappen på
førstedagen. Først pigerne, og her var der en lille PR til både Cecilie Porsdal og Thea Blomsterberg, men
begge lidt over de flotte præstationer fra holdkappen. Josephine Kruse finder ekstra energi, og svømmer
en flot PR med 3 sekunder, i tiden 2.28,03. Også Anne Føyn havde fart på, og svømmede 2.23,39. Til sidst
var Mia Steen Duus i vandet, og svømmer et fremragende løb, hvor hun med en lynhurtig sidste 100
meter, svømmer sig til en sølvmedalje i tiden 2.20,75. PR med 3 sekunder!

Drengene fulgte efter, og både Frederik Bornemann og Kristian Torp svømmede sig til nye personlige
rekorder, dog en smule over feberløbende fra holdkappen dagen før, Ulrik Blach Petersen holder flot
niveau og svømmer samme tid som på holdkappen, 2.17,82. PR med 5 sekunder. Rasmus Nielsen,
svømmer 2.28,75, og sætter stor personlig rekord med 5 sekunder. Også her var Sebastian Tullberg sidste
mand i vandet, og han fortsatte hvor han slap i 100 fri. En super præstation, giver endnu et Dansk
mesterskab til Sebastian, og personlig rekord med 2 sekunder til 2.05,21. Tillykke..
Så var det blevet Mille Graasbøl og Jannick Hansens tur til at prøve kræfter med henholdsvis 800 fri og
1500 fri. Desværre rammer begge lidt ved siden af, og trods god fight hele vejen, bliver det desværre lige
over PR.
200 ryg var næste løb, og Cecilie Porsdal fortsætter sin gode svømning med ny PR på hele 6 sekunder og
2.33,80. Anne Føyn, som det sidste stykke tid har fokuseret på at forbedre sin ryg, viser det har båret frugt,
og svømmer 2.21,72 og flot PR på 4 sekunder. Julie Stampe var også godt svømmende, og svømmer flotte
2.21,50, også ny PR, og bedste placering hidtil for Julie ved et DM. Anne og Julie bliver henholdsvis 4'er og
3øer for 2002 piger. Camille Erichsen, svømmer også 200 ryg. Camille har været ramt af lidt kyssesyge på
det sidste, så en præstation på 2.21,77 er rigtig flot, selvom det lige er en smule over PR.

Drengene fulgte efter, og også her var der PR på samlebånd. Først Jacob Krog Christoffersen, med en lille
PR. Så fulgte Oliver Schiellerup op, med en PR på 3 sekunder, og en sluttid på 2.20,28. Ulrik Blach følger PR
fra 200 IM, op med endnu en PR på 5 sekunder, sluttid på 2.17,29. Og igen var Sebastian Tullberg på jagt
efter mere metal, og også i 200 ryg, kan han kalde sig ny Dansk Årgangsmester. Sebastian demonstrerede
virkelig, at det kan betale sig at træne undervandsarbejde i dette løb. For de nørdede lukker Sebastian med
10 meter streamline ved sidste vending. Imponerende.

100 fly var sidste individuelle løb på dagen. Josephine Kruse prøvede noget nyt, og stillede op i dette løb til
et DM, hvilket resulterede i en flot PR på 2 sekunder. Anne Føyn, svømmer ny PR med 1 sekund, til 1.03,79.
Anne lukker løbet superflot, og svømmer hurtigste 2.50 meter af alle. Flot
Drengene stod ikke tilbage for pigerne. Først Frederik Røgind, PR med 2 sekunder, til 1.06,65. Frederik har
rykket sig imponerende meget de sidste par måneder på dette løb, og det er en rigtig flot
præstation. Frederik Bornemann følger op med PR ligeledes på 2 sekunder til 1.05,25. Endnu et godt løb af
Frederik, som er i gang med en god weekend.
Til sidst var der holdkap, 4x200 fri var udfordringen. Pigerne svømmer et supergodt løb, og presser Aalborg
helt til det sidste. Det ender med en flot bronzemedalje til holdet som bestod af Mia Steen Duus
(2.09,71), Anne Føyn (2.07,95), Mille Graasbøl(2.10,91) og Julie Stampe(2.08,32). Samlet tid 8.37,75, og et
sekund hurtigere end til øst danske for 2 måneder siden.
Drengene sluttede af med en fin præstation, og svømmer 3 sekunder hurtigere end forventet. Holdet
bestod af Sebastian Tullberg (1.55,52), Christian Jensen (2.09,97), Kristian Torp (2.04,84) og Jannick
Hansen (2.06,91)
Vi glæder os til at følge svømmerne til sidste dag af mesterskaberne. 3-4 GO SIGMA

God første dag ved DÅM-K i Bellahøj

Af Lars Madsen

Så oprandt dagen, hvor de danske kortbanemesterskaber for årgangsgruppe 1 startede. Scenen var
Bellahøj Svømmestadion, og Sigma Swim svømmerne viste fra start, at de var klar til at svømme
hurtigt. Læs herunder om de bedste resultater og præstationer fra dagen
Første løb var 4*200 individuelt medley for piger, Sigma havde 2 hold i vandet, og alle 8 piger
formåede at svømme hurtigere end de tidligere har gjort. 1. holdet bestod af Mia Steen Duus
(2.22,17), Anne Føyn (2.22,90), Julie Stamp e(2.25,09) og Camille Erichsen (2.25,37), Pigerne
svømmede en flot sølvmedalje hjem med den præstation. Andet holdet bestod af Mille Graasbøl
(2.32,56), Josephine Kruse (2.29,37), Cecilie Porsdal (2.36,59) og Thea Blomsterberg
(2.24,38). Andet holdet svømmer en superflot 7. plads hjem, og rykker 2 pladser op i forhold til
tilmelding.

Så var det drengenes tur i samme løb, og de 4 drenge, var ved at tage r.... på resten af headet. Med
suveræne præstationer, og kæmpe personlige rekorder, svømmede holdet sig frem til en rigtig flot
fjerde plads, efter at have ligget med i medaljekampen hele vejen. Og med under 2 sekunder til
sølvmedlajen, og samlet PR på 17 sekunder til de fire drenge, kan man kun lette på hatten, for den
udvikling de er igennem lige nu. Holdet bestod af Sebastian Tullberg (2.06,58), Ulrik Blach
Petersen (2.17,81), Kristian Torp (2.18,29) og Frederik Bornemann (2.20,44)

Så kom det første individuelle løb, 50 fri for piger. Ingen af pigerne har dette som favoritløbet, men
det holdte ikke de gode præstationer tilbage, Thea Blomsterberg komunder 29 sekunder for første
gang med 0.28,80 og Josephine Kruse svømmede en flot personlig rekord med 0.28,58. Julie
Stampe Meier, svømmede desværre en smule over PR.
Hos drengene var Christian Jensen og Sebastian Tullberg i vandet, førstnævnte i en tid lige over
PR, med 25,51, Christian har været syg på det sidste, så alt i alt, en fin præstation. Sebastian
Tullberg bliver Dansk Årgangsmester, og svømmer et løb med overskud de sidste 15 meter,
sluttid på 23,30.
I 200 fly for piger, havde vi en enkel pige i vandet, Cecilie Porsdal. Cecilie svømmede et
fremragende løb, og med dagens bedste individuelle præstation for Sigma, for bedre hun sig med
hele 16 sekunder, og svømmer fremragende 2.36,56. Dette rykker "Polle" som nummer 7 for 2002
pigerne, Polles hidtil bedste resultat ved et DM. Og samlet nummer 24.
Hos drengene var både Jacob Krog Christoffersen og Frederik Bornemann til start, begge med
nye personlige rekorder. Jacob ligger rigtig godt for land, men for desværre lidt tunge arme mod
slutningen, og svømmer 2.29,58. Frederik Bornemann ligger mere roligt fra land, og svømmer et
veldisponeret løb, han ender på tiden 2.28,31. Flot drenge!
100 ryg for piger, svømmede Anne Føyn en super PR hjem, i tiden 1.07,24, dette var 4,5 sekund
hurtigere end hendes hidtil bedste. Julie Stampe svømmer en smule over PR, hun kommer rigtig

godt fra start, men taber desværre pusten mod slutningen af løbet, men med 2. bedste tid
nogensinde, for hende, i 1.07,69.
Hos drenge svømmede Sebastian Tullberg en flot sølvmedalje hjem i 0.58,14, PR med 1/10
sekund. Også Oliver Schiellerup svømmer en lille PR på distancen.
Så kom dagens måske mest spektakulære løb, 100 bryst for piger. Sigma havde 3 piger til start, og
de tre piger fordelte guld, sølv og bronze imellem sig. Mia Steen Duus, tager sit første Danske
Årgangsmesterskab siden 2013, PR med over 1,5 skund og en sluttid på 1.11,38. Thea
Blomsterberg fulgte efter, og tog sølvet i tiden 1.11,95. Første gang i et år, at Thea kommer under
1.12 på distancen, og viser hun er på vej tilbage efter et svært halvt år. Josephine Kruse lukker
skamlen af med 1.12,00 og bronze, og flot personlig rekord med næsten 1 sekund.
Drengene gav også gas i dette løb, 4 drenge - 4 personlige rekorder. Rasmus Nielsen lagde ud med
1.16,18, PR med over et sekund. Frederik Røgind fulgte op med 1.15,35, og næsten 2 sekunder
PR. Så var det Kristian Torps tur, han svømmer 1.12,24, PR med over 2 sekunder. Ulrik Blach
lukker af med en lillebitte PR, og ender på 1.12,39.
Dagens sidste løb var 400 fri. Mille Graasbøl, kæmper med at knække koden, til at komme under
4.30,00, igen i dag bliver det lidt over, men med kæmpe overskud de sidste 50, så Mille skal bare
lige finde frem til den rigtige split, så blæser hun under den magiske tid. 4.31,98 giver hende en flot
placering som nummer 4 for 2002 piger. Ulrik Blach Petersen, svømmer et godt splittet løb, og
hiver en PR på 10 sekunder hjem. 4.29,22. Sidste mand i vandet var Jannick Hansen, Jannick har
kæmpet med et få dette løb til at spille de sidste par måneder, nu lykkedes det endelig og Jannich
svømmer PR med 1 sekunds penge og ender på 4.28,09.

Alt i alt, en fremragende første dag. Anden dag bliver sjov at følge :-)

Nåleuddeling til Birkerød-svømmere

18. januar 2016
Kirsten Andersen
Formanden for Sigma Swim Birkerød, Kristian Heunicke, fortalte til klubmesterskabet, at Sigma Swim er
godt med i toppen af dansk svømning. Det afspejlede sig også i nåleoverrækkelsen, hvor der i det seneste
halvår er svømmere, der har opnået nogle af de allermest krævende nåletider.
Her kommer her en oversigt over, hvem der har opnået nye nåletider i sidste halvår af 2015.
Om nåle med sløjfe eller stjerne skriver Dansk Svømmeunion: Sløjfe eller stjerne på alle nåle pånær talentog flippernål kan erhverves eller tilkommer den svømmer, der opnår en svømmenålstid for pågældende
nålegrad i 3 forskellige svømmearter eller opnår den stipulerede svømmenålstid på samme svømmedistance
og i samme svømmeart med mindst 5 års mellemrum. Denne regel gælder for alle svømmenåle selvom
vedkommende svømmer i mellemtiden har opnået svømmenål af højere grad.
Talentnålen ( herrer 45 finapoint, damer 65 finapoint)
Amanda Knirckholt Jacobsen, 2007
Omid Shirzad, 2006
Noah Bolvig, 2006
Cecilie Kjær Rasmussen, 2007
Nicholas Læssøe Nysten, 2005
Anne-Sofie Tranto Brauner, 2007
Filippa Holm Lange, 2005
Flipper ( herrer 85 finapoint, damer 120 point)
Axel Heunicke, 2005
Joakim krog Christoffersen, 2005

Hector Kaltoft, 2006 (fik også talentnål)
Mads Leichti, 2004 (fik også talentnål)
Bronze (herrer 150 finapoint, damer 175 finapoint)
Christian Røging, 2004
Selma Nørby, 2006
Nicolaj Bøgehus Pedersen, 2005
Sebastian Bøgehus Pedersen, 2005
Ben Hargreaves, 2005
Thomas Jørgensen, 2005
Tobias Stenderup Jensen, 2005
Bronze med sløjfe
Rosalie Viola Ryding, 2005
Camilla Porsdal, 2005
Astrid Rønn Olesen, 2005
William Ølshøj, 2004 (William har tidligere fået udleveret Bronzedelfin)
Nicoline Refsgaard Amstrup, 2005
Bronze delfin (herrer 220 finapoint, damer 260 point)
Caroline Sofie Aagard, 2005
Bronzedelfin med sløjfe
Karla Marie Fæster Buch, 2004
Alexander Svane Vergereau, 2004
Andreas Hoffmann, 2003
Sølv (Herrer 320 point, damer 350 point)
Mathias Riff Alexandersen, 2001
Esmeralda Johansen, 2004
Christoffer Rekling, 2003
Sølv med sløjfe
Ingrid Vejberg Lindemann, 2003
Emil Kildahl Døssing, 2002
Mikkel Eg Ibsen, 2002
Sebastian M. Staal, 2002
Alexander Tullberg Poulsen, 2003 (fik også sølvnål)
Sølvdelfin (500 finapoint)
Andrea madelene Lang Bolvig, 2000
Cecilie Porsdal, 2002
Ulrik Blach Petersen, 2001
Sølvdelfin med sløjfe
Joel Subirana Sagrista, 1993

Guld (635 finapoint)
Thit Bondo, 2000 (Modtog også sølvdelfin med sløjfe)
Alexander Eggers, 1999
Guld med sløjfe
Gulddelfin (715 finapoint)
Frederik Dalhøj Paulsen, 1998
Elite (790 point)
Lisa Steen Duus, 1997
Anna Boutrup, 1998
Elite med stjerne
Caroline Erichsen, 1998
Tillykke til alle de svømmere, der fik nye nåle.

Klubmesterskab - Sigma Swim Birkerød

9. januar 2016
Kirsten Andersen
Klubmesterskabet blev for anden gang afholdt sammen med Allerød - men der bliver fortsat kåret
klubmestre i hver klub. For Birkerøds vedkommende var det klubmesterskab 2015, mens Allerød er
et år foran og kårede 2016-mestrene. Stævnet blev afholdt fredag-lørdag den 8.-9. januar
2016. Blandt de over 200 konkurrencesvømmere fra Birkerød og Allerød var en mangedobbelt
master-verdensmester, EM-deltagere, nordiske mestre og masser af danske mestre, årgangsmestre
og regionale mestre.
Klubmesterskaberne for konkurrenceholdene (senior, junior, Årgangsgruppe, Pre-årgang og Talent)
foregår ved, at den enkelte svømmer skal svømme 4 forskellige discipliner, f.eks. bryst, ryg, fri og
medley - senior, junior og årgangsgruppe-svømmere skal samlet svømme minimum 500 m, mens
Pre-årgang kan "nøjes" med samlet 300 m. En svømmer må således ikke svømme f.eks. både 50 ryg
og 100 ryg, selvom det måske er svømmeren bedste disciplin. De yngste svømmere/talent skal kun
svømme 3 løb og ikke nødvendigvis 3 forskellige discipliner. Svømmernes tider i de enkelte løb
bliver omregnet efter den internationale finaskala, hvor gennemsnittet af de bedste tider i verden
svarer til 1.000 point.
Blandt herrerne fik Jacob Lerche Skytte samlet flest finapoint. Blandt damerne var det Caroline
Erichsen, der svømmede sig til flest finapoint i hendes 4 løb.

Herrer
Årgang 1997 og ældre
(Senior)
Klubmester

Jacob Lerche Skytte, 1984

2478 point

Nr. 2

Niklas Broch Thielemann,
1994

2463 point

Nr. 3

CLaus Lerche Iversen, 1977

2452 point

Klubmester

Sebastian Tullberg Poulsen,
2000

2358 point

Nr. 2

Frederik Dalhøj Paulsen,
1998

2317 point

Nr. 3

Alexander Eggers, 1999

2037 point

Klubmester

Ulrik Blach Petersen, 2001

1805 point

Nr. 2

Frederik Eg Ibsen, 2002

1650 point

Nr. 3

Frederik Røgind, 2001

1487 point

Klubmester

Alexander Vergereau, 2004

828 point

Nr. 2

Jonathan Beck, 2004

812 point

Nr. 3

William Ølshøj, 2004

758 point

Årgang 1998, 1999 og
2000
(Junior)

Årgang 2001, 2002 og
2003
(Årgangssvømmere)

Årgang 2004 og 2005
(Pre-årgang)

Årgang 2006 og yngre
(Talent)
Klubmester

Mathias Dalhøj Paulsen,
2006

390 point

Nr. 2

Niels Hvidt

226 point

Nr. 3

Hector Kaltoft

205 point

Klubmester

Caroline Erichsen, 1998

2744 point

Nr. 2

Sara Krog Christoffersen,
1996

2446 point

Nr. 3

Sara Fogh Myrup, 1997

2232 point

Klubmester

Mia Steen Duus, 2001

2454 point

Nr. 2

Camille Erichsen, 2000

2017 point

Nr. 3

Thit Bondo, 2000

1827 point

Klubmester

Anne Føyn, 2002

2282 point

Nr. 2

Thea Blomsterberg, 2002

2143 point

Nr. 3

Cornelia Bergquist, 2003

1728 point

Damer
Årgang 1998 og ældre
(Senior)

Årgang 1999, 2000 og
2001
(Junior)

Årgang 2002, 2003 og
2004
(Årgangssvømmere)

Årgang 2005- 2006
(Pre-årgang)
Klubmester

Katherine Louise Simmonds,
881 point
2005

Nr. 2

Catrine Porsdal, 2005

Nr. 3

Caroline Sofie Aagaard, 2005 842 point

858 point

Årgang 2007 og yngre
(Talent)
Klubmester

Amanda Knirckholt Jacobsen,
373 point
2007

Nr. 2

Røskva Rosenbohm, 2007

255 point

Nr. 3

Mona Ørum Maxild, 2007

249 point

For Masters er pointene omregnet, så de kan sammenlignes
på tværs af alder.

Sigma Master Herrer
Klubmester

Henrik Pedersen

2820 point,

Nr. 2

Thomas Lianee

2670 point

Nr, 3

Mads Gjerløv

2635 point

Klubmester

Ulla Olin

1704 point

Nr. 2

Caroline Suhr

Sigma Master Damer

701 point (svømmede kun et enkelt løb)

Prisuddeling
Traditionen tro uddelte trænerne nogle særlige priser til svømmerne på de forskellige hold:
Drenge-talentprisen og Pige-talentprisen
Ditte Friis uddelte Drenge-talentprisen og Pige-talentprisen. Drenge-talentprisen gik til Hector
Kaltoft. Ditte Friis motiverede prisen med, at Hector aldrig giver op og formår at holde
koncentrationen. Det er en svømmer, der gerne laver ekstra øvelser og som samtidig er en god
kammerat.

Pigetalent-prisen gik til Røskva Rosenbohm. Ditte Friis motiverede denne med, at Røskva altid
kom med højt humør og masser af gå-på-mod - og hendes teamspirit er helt i top.
Årets fighter på Årgangsguppe 3
Amalie Holm uddelte prisen "Årets fighter". Prisen gik til Mads Leicht. Mads har vist - især til
træning- at det kan betale sig at give sig selv 100 %. Mads er god til at lytte og tage ansvar for sin
egen læring. Mads er kommet lidt sent i gang i forhold til sin årgang og har derfor skullet gøre en
ekstra indsats for at komme op på niveau. Samtidig er Mads altid positiv og har masser af gå på
mod.
Året fund på Årgangsgruppe 2
Martin Veberg uddelte denne pris. Prisen gik til Laura Boutrup. Martin fortalte, at Laura altid
arbejder på at blive bedre og altid er åben overfor nye udfordringer. På den seneste træningslejr var
svømmerne blever vækket kl. 23.30 og fik at vide, at nu skulle de op og svømme 10 x 100 meter
maks. Laura stod straks op med et stort smil på læben. Laura er også opmærksom på de andre på
holdet. Er der nogen, der skal trøstet eller omvendt have high-five, så er Laura der - og det er guld
for fællesskabet på holdet.
Årgangsgruppe 1
Julie uddelte denne pris på vegne af Lars Madsen, der var til klubfest i Allerød. Prsien gik til Emil
Døssing. Emil har gennem hele sæsonen leveret en stor indsats - og har overskud til også at heppe
på andre. Emil arbejder hårdt til hver træning- og er også rykket rigtig meget. Emil har stor energi,
som han tager med både i vandet og videre til sine holdkammerater.
De næste fire priser skulle være overragt af Carles junior og Carles, men de havde overdraget
hvervet til Claus Lerche Iversen.
Årets Juniorpris
Claus nævnte indledningsvis, at der havde været 3 kandidater til prisen. De skiller sig alle ud ved at
være meget dedikerede, nemlig Mia Steen Duus, Camille Erichsen og Sebastian Tullberg Poulsen.
Prisen gik til Sebastian, der har udmærket sig ved at vinde adskilige medaljer til Dansk
Årgangsmesterskab og til Nordisk Mesterskab for årgangsvømmere og senest svømmede flotte tider
til DM og til DM for hold i svømmeligaen.
Årets bedste præstation - herrer og damer
Claus fortalte, at disse to priser går til de to svømmere, der præsterer flest finapoint på tværs af
discipliner i løbet af året. Anton Ørskov Ibsen, der i øjeblikket svømmer i USA, får prisen "Bedste
Mandlige svømmer" for sin 400 fri på langbane i tiden 3.50.23. Det giver 873 point. Claus nævnte,
at man regner alt over 800 point for et højt internationalt niveau. På den danske top-100 liste over
bedste danske mandlige præstationer på tværs af alle discipliner i 2015 ligger Anton nr. 4.
Der var tæt løb om prisen som "Bedste kvindelige svømmer". Kun 1 point skiller to
toppræstationer. Caroline Erichsen har svømmet sig til 803 point i 100 fly, men holdkammeraten
Anna Boutrup fik 804 point for sin 1500 fri på 16.19.04, og Anna bliver derved "Bedste kvindelige
svømmer" i Sigma Swim Birkerød.
Årets svømmer
Denne pris gik til gengæld til Caroline Erichsen for sin store træningsindsats, og for de mange

individuelle medaljer til danske mesterskaber som Caroline har vundet gennem årene. Caroline er
for nylig blevet Nordisk Mester og står nu på spring til at komme ud og kæmpe i Europa.
Det gyldne stopur
Sidste pris, der blev uddelt, var "Det gyldne stopur". Prisen går til en frivilliog, der yder en stor
indsats for klubben. Prisen bliver nomalt overrakt og motiveret af sidste års modtager. Sidste år fik
Tine Andersen prisen. Tine havde ikke mulighed for at deltage i klubfesten og havde overdraget
hvervet til sin datter, Sara Krog Kristoffersen.
Prisen gik til Karen Føyn. Karen er med i mange forskellige ting og arbejder for klubben hver dag,
uanset om det er hverdag, weekend eller ferie. Karen er særdeles aktiv inden for især
kommunikation og stævner blandt andet IT-udvalg, bestyrelse, stævnesekretariat, møder i unionen og så er Karen drivkraften bag SigmaIntra. Karen siger aldrig nej til at hjælpe.
Stort tillykke til alle klubmesterne og prismodtagerne.

