
Danske Juniormesterskaber på langbane, 

sidste dag 

 
Foto af DM junior holdet: Fra venstre Emil Døssing, Ulrik Blach Petersen, Lasse Iversen, Alfred 

Højberg, Mathias Alexandersen, Frederik Bornemann. Foran fra venstre: Esther-Marie Heunicke, 

Julie K. Rose, Caroline Buhl Schrøder, Cassandra G. Nygaard, Maria Lund, Julie Stampe og 

Therese Sand Frederiksen. (Frederik Eg Ibsen mangler på billedet). 

  

9. juli 2018 

Kirsten Andersen 

  

 



 

100 bryst, piger 

Julie K. Rose gik i indledende 1.18.55, det var et stykke fra pr på 1.13.72 fra Danish Open. Julie 

kvalificerede sig til C-finalen, men valgte at melde fra og koncentrere sig fuldt ud om at blive klar 

til det kommende Nordiske mesterskab for juniorer. 

 

100 bryst, herrer 

Ingen finaledeltagere 

 

200 fri, damer 

Anne Føyn kvalificerede sig til A-finalen i tiden 2.09.20, lidt over pr. Det var 4. hurtigste tid. I A-

finalen blev det til ny pr. i tiden 2.08.51. Tiden gav en 5. plads og Anne modtog en A-finalmedalje. 

  

 
  

200 fri, herrer 

Frederik Bornemann kvalificerede sig til B-finalen i tiden 2.00.95. Frederiks pr. er 2.00.91 - en tid 

han svømmede til Kronborg Open. I B-finalen blev det til pr. i tiden 2.00.62, og Frederik sluttede 

som nr. 11. 

  



 
  

50 fly, damer 

Therese Sand Frederiksen kvalificerede sig til B-finalen i tiden 29.62. Thereses pr. er 29.21 sat ved 

Danish Open. I B-finalen forbedrer Therese sin tid fra indledende til 29.47 og slutter som samlet nr. 

10. 

  

50 fly, herrer 

Her havde vi ingen deltagere. 

  

100 ryg, damer 

Julie Stampe svømmede i indledende 1.09.80, det gav en plads i B-finalen. I B-finalen svømmer 

Julie sig op som nr. 3 og slutter samlet som nr. 11 i tiden 1.08.37. 

  

100 ryg, herrer 

Ulrik Blach Petersen kvalificerede sig i indledende til C-finalen i tiden 1.04.75. En pr på knap 2 

sek.  Hans tidligere pr var fra Farum Cup og lød på 1.06.58. I B-finalen lykkedes det at tage 

yderligere 1 sek af, så hans pr. nu er 1.03.65. 

  

Alfred Højberg kvalificerede sig også til C-finalen med en ny pr. på næsten 3 sek. Alfreds pr. var 

1.08.52 fra maj 2017. Alfreds nye pr. blev 1.05.47. Alfred valgte at afmelde C-finalen. 

  

 

 



4 x 200 Individuelt Medley, damer 

Præcis som de andre dage bliver pigernes holdkap spændende. Sigma stiller kun 1 hold. Det er med 

Anne Føyn, Julie Stampe, Caroline Buhl Schrøder og Therese Sand Frederiksen. Anne forbedrer sin 

pr. med 1/2 sek. til 2.25.07, Julie svømmer med tiden 2.28.86 op til sin pr, Caroline svømmer 

næsten 3 sek. hurtigere end sin pr. fra i dagen før, så hendes tid med flyvende start er 2.28,75, og 

Therese er med tiden 2.35.33 tre sek. hurtigere end hendes officielle tid. Det bliver "kun" til en 5. 

plads. Men de kæmpede!! 

  

4 x 200 Individuel medley, herrer 

Sigma 1 drenge er med Ulrik Blach Petersen som første svømmer. Der lykkedes Ulrik at forbedre 

sin pr. fra dagen før yderligere, så den nye pr. nu lyder 2.16.06. 2 svømmer er Frederik Bornemann, 

der går 2.21.82 - en tid der er tæt på hans pr., Emil Døssing tid bliver 2.22.90. Emils officielle tid er 

fra sidste års årgangsmesterskab og er 2.27.60, så der er taget en del sekunder af siden. Sidste 

svømmer i vandet er Alfred Højberg, der går 2.21.76. Drengene slutter samlet som nr. 8. 

  

 
  



Danske Juniormesterskaber på langbane,  

dag 3 

 
Foto: "Sigma Damer 2" gør klar. 

 

7. juli 2018 

Kirsten Andersen 

 

På 3. dagen fik Sigma en Dansk Juniormester, idet Anne vandt guld i 200 fly. 

 

1500, fri damer 

Ingen deltagere. 

  

1500 fri, herrer 

I formodede hurtigste heat kunne vi følge Frederik Bornemann, der var anmeldt i 5. hurtigste tid, 

16.30.11, som Frederik svømmede til Danish Open i april. I aftenens finaleafsnit lå Frederik på 

bane 2. Bane 3 og 4 stak hurtigt af og Frederik måtte kæmpe mere eller mindre alene. Frederik 

skulle ligge på 33.xx pr. 50 m for at holde sin pr. Det var svært med den placering, og Frederik 

sluttede i tiden 16.44.59 - det gav desværre "kun" en 6. plads. 

  

50 fri, herrer og damer 

Ingen deltagere i aftenens finaleafsnit 



  

200 fly, damer 

Anne Føyn havde hurtigste tid i indledende, hvor hun forbedrede sin tid fra 2.21.01 til 2.19.48. I 

finalen gav hun den yderligere gas og slog ind i tiden 2.18.08 og sikrede sig dermed det danske 

juniormesterskab, over 2 sekunder foran sølvvinderen. 

  

 
   

200 fly, herrer 

Ulrik Blach Petersen havde kvalificeret sig til B-finalen, men valgte at melde fra og koncentrere sig 

om 200 medley. 

  

200 medley, damer 

Her havde vi to deltagere i B-finalen, Julie K. Rose, der i indledende gik 2.31.20 og Julie Stampe, 

der slog ind i tiden 2.31.86. Julie Stampe vandt B-finalen i tiden 2.29.77 - en tid der ville have givet 

en 8. plads i A-finalen, men slutter altså med en samlet 9. plads. Julie K. Rose gik 2.34.91 og 

sluttede samlet som nr. 16. 

  

Caroline Schrøder forbedrede i indledende sin pr fra 2.37.08 til 2.33.76 og svømmede sig til en 

plads i C-finalen, Her tog Caroline yderligere sekunder af med en ny pr. i tiden 2.31.14 og slutter 

samlet som nr. 18. 

  

 

 



200 medley, herrer 

Ulrik Blach Petersen og Alfred Højberg havde kvalificeret sig til B-finalen med henholdsvis 5. og 

8. bedste tid. 

  

Ulrik havde forbedret sin pr. med ca. 1 sek. til 2.18.37 i indledende. Det lykkedes Ulrik at svømme 

sig op igennem feltet og sætte ny pr. i tiden 2.16.32 og vinde B-finalen. Tiden ville have givet en 7. 

plads, hvis han havde ligget i A-finalen. 

  

Alfred gik 2.19.39 - meget tæt på hans pr. på 2.19.27. I finalen blev tiden 2.20.12, og Alfred 

sluttede på en samlet 15. plads. 

  

 
Alfred, der er ny svømmer på holdet, og Ulrik 

  

4 x 100 medley, damer 

Sigma damer 1 med Julie Stampe, Julie K. Rose, Anne Føyn og Therese Sand Frederiksen var tæt 

på bronzen. Guld- og sølvmedaljerne blev vundet i tiderne 4.25.27 og 4.25.86 - og ikke mindre end 

4 hold sluttede i tiden 4.28.xx Bronzemedaljen blev vundet i tiden 4.28.21. Sigmas piger gik 

4.28.64, og det gav desværre "kun" en 6.plads. 

  

Sigma damer 2 med Maria Lund, Esther Marie Heunicke, Cassandra g. Nygaard og Caroline Buhl 

Schrøder sluttede som nr. 21 i tiden 4.47.16. 

  



 

4 x 100 medley, herrer 

Sigma herrer 1 med Emil Døssing, Ulrik Blach Petersen, Fredrik Bornemann og Alfred Højberg 

blev nr. 16 i tiden 4.17.24. 

  

GO SIGMA 
  



Danske juniormesterskaber på langbane, dag 

2 

 

 
  

  



7. juli 2018 

Kirsten Andersen 

  

Fredag aften blev det til 2 sølvmedaljer og 2 A-finalemedaljer.  

 

200 bryst, damer 

I A-finalen var Julie K. Rose kvalificeret med3. hurtigste tid, 2.42.88. I finalen var der spænding 

tild et sidst. Løbet bliver vundet i tiden 2.40.57, mens Julie slår ind i tiden 2.40.61 og dermed får 

sølv. 

  

200 bryst, herrer 

Ingen deltagere i dette løb 

  

400 fri, damer 

Anne Føyn havde kvalificeret sig til A-finalen med 4. hurtigste tid, 4.35.68, men valgte ar melde fra 

for at koncentrere sig om finalen i 100 fly. 

  

400 fri, herrer 

Frederik Bornemann havde kvalificeret sig til A-finalen med 7. hurtigste tid, 4.13.86, ny pr. med ca. 

1 sek. I finalen blev tiden 4.14.92 og Frederik sluttede som nr. 7. Til DM for juniorer er der A-

finalemedaljer, se foto. 

  

  

100 fly, damer 

I 100 fly havde Anne Føyn kvalificeret sig med næst hurtigste tid 1.04.08 til A-finalen. I A-finalen 

forbedrede Anne tiden til 1.03.11, men det var ikke nok til guldet, der blev vundet i den flotte tid 

1.01.89. Anne fik i stedet sølv. Fotoet øverst er fra finalen, hvor Anne ligger på bane 5. 

  

I B-finalen kunne vi følge Therese Sand Frederiksen, der havde kvalificeret sig med tiden 1.07.44. I 

B-finalen bliver tiden 1.07.69 og Therese slutter som nr. 15. 

  

100 fly herrer 

Her havde Sigma ingen finaledeltagere. 

  

200 ryg, damer 

Julie Stampe havde kvalificeret sig til A-finalen med 6. hurtigste tid, 2.26.25. I A-finalen får Julie 

svømmet sig op igennem feltet og ligger og kæmper om bronzemedaljen. Det bliver en 4. plads i 

tiden 2.24.54 kun 20/100 fra bronzemedaljen. 

  

I B-finalen er både Maria Lund og Caroline Buhl Schrøder, der har kvalificeret sig med henholdsvis 

2.30.11 og 2.30.32.Der er tale om ny pr. for Carolines vedkommende. Maria bliver samlet nr. 14 

med tiden 2.29.54 og Caroline nr. 15 i ny pr. i tiden 2.30.14. 

  

I C-finalen har vi Cassandra G. Nymann med, som i indledende svømmede 2.34.95. I finalen bliver 

tiden 2.38.10 og Cassandra slutter som samlet nr. 24. 

  

 

 



200 ryg, herrer 

  

Ulrik Blach Petersen var med i B-finalen med 7. hurtigste tid, 2.17.51. I B-finalen bliver tiden xx. 

Der er tale om en lille pr, og Ulrik slutter som samlet nr. 11. 

  

I C-finalen har vi to repræsentanter, Emil Døssing og Alfred Højberg. Emil svømmer i indledende 

2.18.50. Der er tale om en pr på 2. sek. I B-finalen forbedrer Emil sin tid yderligere til 2.17.37 og 

slutter samlet som nr. 16 Alfreds tid i indledende er 2.21.27. Det er to år siden at Alfreds sidst har 

svømmet 200 ryg på langbane, så Alfred forbedrer sin officielle tid med 9 sek. I finalen bliver tiden 

2.23.09. Det giver en samlet 21. plads.  

  

4 x 200 fri, damer 

Sigma piger 1 med Anne Føyn, Julie Stampe, Julie K. Rose og Therese Sand Frederiksen svømmer 

et flot løb og ligger og kæmper om bronzemedaljen. Det bliver på scoreboardet til 4. hurtigste tid, 

men holdet bliver diskvalificeret for tyvstart. Sigma piger 2 med Esther Marie Heunicke, Cassandra 

G, Nygaard, Maria Lund og Caroline Buhl Schrøder slutter som nr. 16 i tiden 9.29.23. 

  

4 x 200 fri, herrer 

Sigma herrer 1 er med Frederik Bornemann, Alfred Højberg, Emil Døssing og Ulrik Black 

Petersen. Drengene slutter som nr. 11 med tiden 8.18.06. 

  

  

  



Danske Juniormesterskaber på langbane,  

dag 1 

 
6. juli 2018 

Kirsten Andersen 

 

Mens fem af Sigmas juniorsvømmere er til EM for juniorer, er Sigmas 2 til DM for juniorer i 

Aalborg.  

 

Sigma fik en sølv-, en bronze- og en A-finalemedalje på stævnets første dag, torsdag. 

Desværre fik Frederik Eg Ibsen kun et løb, idet han kom til skade i 100 fri indledende, hvor 

han brækkede en finger i indslaget på grund af en defekt el-tidsplade. 

 

800 fri damer 

Aftenens første løb med formodede hurtigste heat var med deltagelse af Julie Stampe. Julie slog ind 

i tiden 9.49.97 - et stykke fra pr. og sluttede som samlet nr. 18. 

  

800 fri herrer 

Frederik Bornemann svømmede sig til en 6. plads i tiden 8.44.01. En smule over pr. 

  

100 fri, damer og herrer 

Her havde Sigma ingen deltagere i finalerne. 



  

400 medley, damer 

Anne Føyn havde kvalificeret sig til A-finalen i hurtigste tid, 5.07.62. I a-finalen slog Anne ind i ny 

pr. i tiden 5.02.25 og fik sølv. 

  

400 medley, herrer 

Ulrik Blach Petersen havde kvalificeret sig til A-finalen i 6 hurtigste tid, 4.47.15, som var en lille 

pr. I finalen forbedrede Ulrik sin pr yderligere til 4.45.53 og sluttede som nr. 4. 

  

 
Til dette stævne er derud over guld-, sølv- og bronze også a-finalemedaljer til nr. 4-8. 

  

50 bryst, damer 

Julie K. Rose havde kvalificeret sig til A-finalen i 3. hurtigste tid og ny pr i tiden 34.31. I finalen 

forbedrede Julie sin tid yderligere til 34.13 og fik bronze. 

  



 
  

50 bryst, herrer 

Ingen deltagere fra Sigma i indledende. 

  

50 ryg, damer og herrer 

Ingen deltagere i finalerne 

  

4 x 100 fri, damer 

Sigmas piger 1 blev nr. 10 i tiden 4.08.03 med Julie Stampe, Anne Føyn, Therese Sand Frederiksen 

og Julie K. Rose. 

Sigma piger 2 blev nr. 25 i tiden 4.19.33 med Maria Lund, Caroline Buhl Schrøder, Cassandra G. 

Nygaard og Esther Marie Heunicke. 

  

4 x 100 fri, herrer 

Sigmas herrer 1 fik tiden 3.49.95. Det rakte til en 19. plads. På holdet var Alfred Højbjerg, Frederik 

Bornemann, Emil Kildahl Døssing og Ulrik Blach Petersen. 

  

 

  

  

  



Flotte Danish Open-resultater fejret 

 
26. august 2018 - lagt på af Ulrik Brandt 

 

I dagene fra den 12. til den 15. april blev der svømmet Danish Open i Bellahøj. Stævnet var 

kvalifikationsstævne til sommerens mesterskaber og til landsholdene. 

Hele 33 Sigma svømmere havde kvalificeret sig til Danish Open, og for flere var det første gang de 

skulle prøve kræfter med dette stærkt besatte stævne. Det blev til ikke færre end 58 personlige 

rekorder og følgende flotte udtagelser og kvalifikationer: 

 

Følgende svømmere er udtaget til internationale mesterskaber 

EM: Anton Ørskov Ipsen og Thea Blomsterberg. 

EJM: Thea Blomsterberg, Josephine Kruse, Sebastian Tullberg, Mia Steen Duus og Alexander 

Aslak Nørgaard. 

NM: Julie K. Rose. 

Følgende svømmere har svømmet under landsholdskravtiden for 2018-2019 

Caroline Erichsen, Thea Blomsterberg, Alexander Gliese, Alexander Aslak Nørgaard. 

Følgende svømmere har svømmet under kravtiden til Great Danes 2018-2019 

Alexander Aslak Nørgaard og Mia Steen Duus. 

Det blev også til ikke mindre end fire danske rekorder til Sigma-svømmere ved dette års Danish 

Open. Således satte Alexander Aslak Nørgaard hele to danske junior rekorder- hhv. i 800 fri, hvor 

rekorden nu lyder 8.03,37, og 1500 fri i tiden 15.26,97. Josephine Kruse forbedrede sin egen danske 

juniorrekord i 100 bryst og den lyder nu 1.09,67. Herudover forbedrede Alexander Gliese, der til 

daglig bor og træner i USA, sin egen danske senior rekord på 200 ryg, som nu lyder på 2.01.10. 

 

 



Den samlede flotte medaljehøst til stævnet blev som følger: 

800 fri - guld til Alexander Aslak Nørgaard 

100 ryg - sølv til Alexander Gliese 

1500 fri – bronze til Anna Boutrup 

200 fly - sølv til Marina Heller Hansen og bronze til Maj Howardsen 

200 fri - bronze til Marina Heller Hansen 

400 medley - Guld til Mia Steen Duus 

1500 fri - guld til Alexander Aslak Nørgaard 

800 fri - bronze til Marina Heller Hansen 

100 fri - bronze til Frederik Dalhøj Paulsen 

200 medley - sølv til Mia Steen Duus  

100 fly - bronze til Frederik Dalhøj Paulsen 

100 fly - sølv til Caroline Erichsen 

400 fri - guld til Alexander Aslak Nørgaard 

400 fri - bronze til Marina Heller Hansen 

200 bryst - bronze til Thea Blomsterberg 

 

Svømmere og trænere blev fejret med blomster og flødeboller ved et arrangement i klubben mandag 

den 23. april. 

Stort tillykke til alle deltagende svømmere og trænere med de superflotte resultater og masser af 

held og lykke fremover! 

 

  



Danish Open - 4 dag - finaler 

19. april 2018 

Lise Lotte Erichsen 

Første løb på Danish Opens sidste finaleaften var 100 fly. Frederik Dalhøj Paulsen lagde ud med 

endnu en PR på 54.59 og det rakte til en superflot bronzemedalje. I B-finalen svømmede både 

Anton Borring Andersen og Sebastian Tullberg også nye personlige rekorder hjem. Anton blev nr. 

10 i tiden 56.62 og Sebastian blev nr. 13 i tiden 56.87. Claus Lerche Iversen blev nr. 20 i tiden 

57.81. 

I damernes 100 fly satte Caroline Erichsen også en ny flot PR – hendes PR lyder nu på 59.60 og det 

rakte til sølvmedaljen. Tiden er også under landsholdskravtiden 2018-2019. I B-finalen blev Anne 

Føyn og Camilla Dufour henholdsvis nr. 10 og nr. 12. Anne i ny PR som nu lyder 1.02.87. 

I 50 ryg blev Alexander Gliese nr. 4 i tiden 26.55, Gustav Friberg blev nr. 9 i tiden 27.17 og endelig 

blev Alexander Eggers nr. 13 i tiden 27.60 som er ny PR til Alexander. 

I 400 fri for herrer sejrede Alexander Aslak Nørgaard endnu engang. Han svømmede guldet hjem i 

tiden 3.56.49 som er ny PR. Derudover er det under B-kravtiden til EJM og under kravtiden til 

Great Danes. Niklas Broch Thielemann svømmede også 400 fri og blev nr. 9 i tiden 4.05.23.Hos 

damerne tog Marina Heller Hansen bronzemedaljen i tiden 4.18.03 som også er ny PR. Maj 

Howardsen blev nr. 7 i tiden 4.23.12 og Anna Boutrup tog 10. pladsen i tiden 4.28.12. 

I 200 bryst for herrer satte Joakim Brønnum en ny stor PR som nu lyder på 2.27.26 og det rakte til 

en 17. plads. 

I stævnets sidste A-finale svømmede unge Thea Blomsterberg en flot bronzemedalje hjem i tiden 

2.29.70. Tiden var også under EM-kravtiden. Josephine Kruse blev nr. 6 i tiden 2.36.51 og Mia 

Steen Duus nr. 7 i tiden 2.37.77. Julie K. Rose var sidste Sigma svømmer i vandet. Hun svømmede 

et superflot løb og sluttede som nr. 17 i ny stor PR. Hendes PR lyder nu på 2.39.92 hvilket også var 

under kravtiden til Nordiske Mesterskaber. 

Efter det sidste løb blev holdene til EM, EJM og NM præsenteret. Fra Sigma er følgende svømmere 

udtaget: 

EM: Anton Ørskov Ipsen og Thea Blomsterberg 

EJM: Thea Blomsterberg, Josephine Kruse, Sebastian Tullberg, Mia Steen Duus og Alexander 

Aslak Nørgaard 

NM: Julie K. Rose 

Derudover har følgende svømmere svømmet under landsholdskravtiden for 2018-2019:  

Caroline Erichsen, Thea Blomsterberg, Alexander Gliese, Alexander Aslak Nørgaard. Følgende 

svømmere har svømmet under kravtiden til Great Danes 2018-2019  

Alexander Aslak Nørgaard og Mia Steen Duus. 

Stort tillykke til alle svømmerne med rekorder, medaljer, udtagelser og en masse personlige 

rekorder. 



Danish Open, 4 dag - indledende 

15. april 2018 

Lise Lotte Erichsen 

Hele 10 Sigma svømmere var i vandet for at svømme 100 fly i sidste indledende afsnit til Danish 

Open. 

Hos herrerne svømmede Frederik Dalhøj Paulsen sig i A-finalen i 3. hurtigste tid i ny PR på 55.21. 

Sebastian Tullberg og Anton Borring Andersen svømmede sig begge i B-finalen – også i ny PR 

som ny lyder henholdsvis 57.17 og 57.18. Claus Lerche Iversen svømmede sig i C-finalen i 57.78. 

Joakim Brønnum svømmede 59.45 og det rakte til en 37. plads. 

Hos damerne svømmede Caroline Erichsen sig i A-finalen i 2. hurtigste tid på 1.00.07. Anne Føyn 

og Camilla Dufour svømmede sig i B-finalen i henholdsvis 1.03.17 og 1.03.24. Det var ny PR for 

Anne. Mia Steen Duus blev nr. 27 i tiden 1.05.28 og Therese Sand Frederiksen nr. 49 i 1.09.02. 

I 50 ryg svømmede Alexander Gliese sig i A-finalen i 4. hurtigste tid på 26.71. Gustav Friberg og 

Alexander Eggers svømmede sig i B-finalen i henholdsvis 27.34 og 27.78. Hos damerne blev Julie 

Stampe nr. 42 i tiden 32.77. 

Også i 400 fri stillede mange Sigma svømmere til start. Alexander Aslak Nørgaard svømmede sig i 

A-finalen i 2. hurtigste tid på 3.58.98. Niklas Broch Thielemann svømmer i aften B-finale. Tiden 

han har med lyder på 4.06.62. Frederik Bornemann blev nr. 23 i tiden 4.14.35 som er ny PR. 

Christian Boutrup satte også ny stor PR og blev nr. 31 i tiden 4.15.77. 

Hos damerne er både Marina Heller Hansen, Maj Howardsen og Anne Føyn i A-finalen i 

henholdsvis 3., 4. og 7. bedste tid. Anne satte ny PR som nu lyder 4.28.40. Anna Boutrup 

svømmede sig i B-finalen i tiden 4.29.68. Ingrid Lindemann blev nr. 38 i tiden 4.45.55. 

Sidste indledende løb var 200 bryst. Hos herrerne svømmede Joakim Brønnum ny PR på 2.30.26 og 

svømmede sig i C-finalen. Ulrik Blach Petersen blev nr. 38 i tiden 2.36.29 og Daniel Garne Larsen 

nr. 42 i tiden 2.39.64. 

I damernes 200 bryst svømmede tre Sigma svømmere sig i A-finalen. Thea Blomsterberg i 2. 

hurtigste tid, Josephine Kruse i 5. hurtigste tid og Mia Steen Duus i 7. hurtigste tid. Julie K. Rose 

svømmede sig i C-finalen i tiden 2.43.14 som også er ny PR. Emma Stoltz svømmede ny stor PR 

som ny lyder 2.52.62 og rakte til en 51. plads. 

Vi glæder os til sidst finaleafsnit i Danish Open i aften. GOOOO Sigma 

  



Danish Open, 3 dag - finaler 

14. april 2018 

Lise Lotte Erichsen 

 

Lørdagens finale afsnit til Danish Open 2018 bød på endnu en dansk juniorrekord til Alexander 

Aslak Nørgaard – denne gang på 1500 fri, hvor Aslak snuppede Mads Glæsners rekord. Den danske 

juniorrekord lyder nu på 15.26.97. Tiden er også under A-kravet til EJM og rakte til Danish Open 

Guld. 

 

På damernes 800 fri var både Marina Heller Hansen og Anna Boutrup i det hurtigste heat lørdag 

aften. Marina Heller Hansen svømmede bronzen hjem med en PR som nu lyder på 9.00.23. Anna 

blev nr. 4 i tiden 9.04.61. 

 

I 200 ryg var Alexander Gliese videre i hurtigste tid, som også er ny Dansk Rekord. Alexander 

jagtede EM-kravet på 2.00.93, men på trods af massiv opbakning lykkedes det desværre ikke at 

komme under kravtiden. Alexander vandt guldet i tiden 2.01.90. Gustav Friberg blev nr. 4 i tiden 

2.05.40 som er ny PR. 

 

I 200 ryg for damer svømmede Julie Stampe og Maria Lund B-finale. Julie vandt B-finalen i ny PR 

som nu lyder 2.23.45. Maria blev samlet nummer 15 i tiden 2.27.12. 

 

I 100 fri for herrer forbedrede Frederik Dalhøj Paulsen endnu engang sin PR og svømmede en 

superflot bronzemedalje hjem i tiden 51.11. Sebastian Tullberg blev nr. 7 i tiden 51.63. Alexander 

Eggers forbedrede også sin PR endnu engang og blev nr. 12 i 52.57.  

 

I 100 fri for damer blev Caroline Erichsen nr. 11 i tiden 57.32. 

 

Aftenens sidste løb var 200 medley for damer. Her blev Mia Steen Duus nr. 2 i ny PR på 2.18.93. 

Tiden er under B-kravet til EJM. Josephine Kruse blev nr. 6 i tiden 2.21.73. 

 

I morgen går det igen løs til fjerde og sidste dag i denne omgang.  



Danish Open, 3 dag indledende 

14. april 2018 

Lise Lotte Erichsen 

Også tredjedagen til Danish Open bød på en dansk rekord til Sigma - denne gang en dansk 

seniorrekord. Alexander Gliese – der til daglig bor og træner i USA – forbedrede sin egen danske 

rekord på 200 ryg i indledende afsnit. Den danske rekord lyder nu på 2.01.10. Vi hepper på 

Alexander i A-finalen i aften, hvor han skal forsøge at forbedre rekorden og samtidig komme under 

EM-kravtiden som lyder på 2.00.93. 

I 200 ryg svømmede Gustav Friberg sig også videre til A-finalen i ny PR. Ulrik Blach Petersen blev 

nr. 31. I 200 ryg for damer svømmede både Julie Stampe og Maria Lund sig i B-finalen. Katrine 

Bonefeld blev nr. 29. 

I 100 fri for herrer svømmede Fredrik Dalhøj Paulsen sig i A-finalen i 3. hurtigste tid og ny PR på 

51.24. Også Sebastian Tullberg satte ny PR som også er under B-kravtiden til EJM. Sebastian er 

også videre til A-finalen. Alexander Eggers svømmede sig i B-finalen i ny PR på 53.04. Claus 

Lerche Iversen landede lige uden for finalepladserne som nr. 26. 

I 100 fri for damer svømmede Caroline Erichsen sig i B-finalen. Camilla Dufour blev nr. 25 i ny PR 

på 59.99. Ingrid Lindemann blev nr. 45 i tiden 1.02.07 og Therese Sand Frederiksen nr. 47 i 

1.02.54. Det var ny PR for Therese. 

I 200 medley svømmede Anton Borring Andersen sig i B-finalen i ny PR på 2.12.09 – han blev dog 

afmeldt. Ulrik Blach Petersen blev nr. 46 i tiden 2.21.56. 

I 200 medley for damer stillede hele seks Sigma svømmere til start. Mia Steen Duus svømmede sig 

i A-finalen i 2. hurtigste tid og svømmede også under B-kravet til EJM. Josephine Kruse svømmede 

sig også i A-finalen. Julie Stampe, Julie K. Rose, Kajsa G. Christensen og Katrine Bonefeld blev 

henholdsvis nr. 33, nr. 43, nr. 45 og nr. 47. Kajsa og Katrine svømmede begge PR og deres nye PR 

lyder henholdsvis 2.36.99 og 2.39.10. 

I 1500 fri svømmede Christian Boutrup for første gang denne distance på langbane. Han svømmede 

i tiden 16.55.60. Tiden er den hurtigste for Christians årgang i år, og den 9. hurtigste tid af en 15-

årig. Frederik Bornemann svømmede en ny stor PR der nu lyder på 16.30.11. Frederik blev således 

nr. 4 i de indledende heat og Christian nr. 10. Formodet hurtigste heat svømmes lørdag aften. 

Vi glæder os til at følge Sigma svømmerne i finalen i aften. 

  



Også anden dagen til Danish Open bød på 

mange spændende løb 

13. april 2018 

Lise Lotte Erichsen 

I indledende afsnit gik det således: 

100 bryst 

Joakim Brønnum svømmede sig i C-finalen med tiden 1.08.17 som er ny PR. Alexander Eggers 

blev nr. 42 i tiden 1.10.97 og Daniel Garne Larsen nr. 48 i tiden 1.13.98 som var PR med mere end 

2 sekunder. 

Josephine Kruse svømmede sig i A-finalen i 4. hurtigste tid, og Thea Blomsterberg i 6. hurtigste tid. 

Julie K. Rose svømmede sig i B-finalen i tiden 1.14.62 som er ny PR. Emma Stoltz blev nr. 37 i 

tiden 1.18.99 

200 fri 

Frederik Dalhøj Paulsen svømmede sig i A-finalen i 4. hurtigste tid og ny pr. som ny lyder 1.52.14. 

Sebastian Tullberg svømmede sig i B-finalen, og Niklas Broch Thielemann svømmede sig i C-

finalen. Anton Borring, Claus Iversen, Joakim Brønnum, Frederik Ibsen og Christian Boutrup blev 

henholdsvis nr. 29, nr. 30, nr. 47, nr. 58 og nr. 70. For Frederik var tiden 2.01.69 ny PR og det 

samme for Christian Boutrup i tiden 2.03.85. 

Marina Heller Hansen og Maj Howardsen svømmede sig i A-finalen i henholdsvis 4.og 5. bedste 

tid. Anne Føyn svømmede sig i C-finalen i tiden 2.08.80 som er ny PR, som hun dog blev afmeldt. 

Ingrid Lindemann blev nr. 32 i tiden 2.12.37 som er ny PR. 

50 fly 

Sebastian Tullberg svømmede sig i C-finalen i 17. bedste tid, men blev dog afmeldt. Alexander 

Eggers og Frederik Ibsen blev henholdsvis nr. 40 og nr. 45. Frederik i ny PR som nu lyder 27.03. 

Caroline Erichsen svømmede sig i A-finalen i 3. hurtigste tid. Camille Dufour svømmede sig i B-

finalen og Therese Sand Frederiksen i C-finalen. Therese i ny PR på 29.21. 

400 medley 

Ulrik Blach Petersen svømmede sig i B-finalen i 4.47.92 som var ny PR. 

Mia Steen Duus svømmede sig i A-finalen i hurtigste tid og Anne Føyn i 4. hurtigste tid. Annes tid 

var ny PR. Anna Boutrup og Maria Lund svømmede sig i B-finalen. Maria satte ny PR med mere 

end 5 sekunder og hendes tid lyder nu på 5.11.86. Julie Stampe svømmede ny PR på 5.19.40 og 

blev nr. 24. Julie K. Rose blev nr. 29 i ny PR på 5.24.78, og Kajsa Christensen nr. 32 i ny stor PR 

som nu lyder på 5.26.35. 

  



17 svømmere til start i finalerne på anden dagen af Danish Open, som bød på endnu en dansk 

junior rekord til Sigma. 

Joakim Brønnum var første Sigma-svømmer i vandet i 100 bryst hvor han blev nr. 22 i tiden 

1.08.45. 

I 100 bryst for damerne forbedrede Josephine Kruse sin egen danske juniorrekord og den lyder nu 

på 1.08.67. Josephine blev nr. 4 og Thea Blomsterberg nr. 6. Begge pigerne svømmede under A-

kravtiden til EJM. Julie K. Rose forbedrede i B-finalen sin PR fra indledende og blev nr. 9 i tiden 

1.13.72 som også er under kravtiden til Nordiske Juniormesterskaber. 

I 200 fri svømmede Frederik Dalhøj Paulsen tæt på PR og blev nr. 6. Sebastian Tullberg blev nr. 6 i 

tiden 1.53.40 og Niklas Broch Thielemann nr. 19 i tiden 1.56.32. 

I pigernes 200 fri A-finale blev Marina Heller Hansen nr. 3 i tiden 2.01.73 og Maj Howardsen nr. 7 

i tiden 2.03.61. 

Caroline Erichsen svømmede 27.26 på 50 fly og blev nr. 4. Camilla Dufour blev nr. 14 og Therese 

Sand Frederiksen nr. 23. 

I 400 medley for herrer blev Ulrik Blach Petersen nr. 14 i tiden 4.51.8. Damernes 400 medley blev 

vundet af Mia Steen Duus i tiden 4.50.99 som er PR og under A-kravet til EJM. Anne Føyn blev nr. 

4 og forbedrede endnu engang sin PR som nu lyder på 5.02.61. Anna Boutrup vandt B-finalen i 

tiden 5.01.39 og Maria Lund sluttede på en 15. plads. 

  

  



Danish Open - 1 dag 

12. april 2018 

Lise Lotte Erichsen 

På første dagen til Danish Open havde Sigma mange svømmere til start. For flere af 

juniorsvømmerne var det deres første Danish Open. 

I indledende afsnit gik det således: 

100 ryg 

USA-svømmeren Alexander Gliese svømmede sig videre til A-finalen i 2. hurtigste tid. 

Katharina Nekhorochko svømmede sig i B-finalen i tiden 1.06.26, men måtte trække sig pga 

problemer med skulderen. Julie Stampe, Maria Lund og Katrine Bonefeld stillede også til start i 100 

ryg og blev henholdsvis nr. 27, 29 og 44. Det blev til ny PR til Katrine. 

50 fri 

Frederik Dalhøj Paulsen svømmede sig i A-finalen, Sebastian Tullberg i B-finalen og Alexander 

Eggers i C-finalen. 

Caroline Erichsen svømmede en god tid, der havde rakt til en plads i A-finalen (og ny PR), men 

blev desværre diskvalificeret for tyvstart (uro under starten). 

200 fly 

Anton Borring svømmede sig i A-finalen og Frederik Ibsen svømmede sig i C-finalen. Ulrik Blach 

Petersen svømmede sig til en 35. plads i ny stor PR. 

Marina Heller Hansen, Maj Howardsen, Camilla Dufour, Mia Steen Duus og Anne Føyn svømmede 

sig alle videre til finalerne. Anne Føyn valgte dog at trække sig fra A-finalen. Kajsa G. Christensen 

svømmede sig til en 30. plads. 

50 bryst 

Niklas Broch Thielemann svømmede sig til en plads i C-finalen. Joakim Brønnum landede som nr. 

25. og dermed lige akkurat udenfor finalepladserne. Alexander Eggers blev nr. 33 og Daniel Garne 

Larsen nr. 49 i ny PR. 

Josephine Kruse og Thea Blomsterberg svømmede sig i A-finalen. Emma Stoltz blev nr. 32 i ny PR. 

  

Hele 15 Sigma svømmere var i vandet til finalerne på første dag af Danish Open – fem 

medaljer til Sigma. 

Aftenen startede på bedste vis med at Alexander Aslak Nørgaard vandt 800 fri og samtidig sænkede 

han den danske juniorrekord med mere end 6 sekunder. Med tiden 8.03.37 snuppede han 

juniorrekorden fra Sigmas egen Anton Ipsens tid. Tiden er samtidig under A-kravtiden til EJM og 

under kravtiden til Great Danes. 

I 100 ryg var stillede Alexander Gliese – der til daglig bor og træner i USA – til start for Sigma. Det 

blev til en flot sølvmedalje til Alexander i tiden 56.37. 



I 1500 fri fik fødselsdagsbarnet Anna Boutrup en bronzemedalje i 1500 fri i tiden 17.26.55. 

I 200 fly var hele fire Sigma-svømmere i A-finalen. Det blev til en sølvmedalje til Marina Heller 

Hansen i tiden 2.13.62 som var ny PR for Marina. Maj Howardsen snuppede bronzen i tiden 

2.14.04. Mia Steen Duus blev nr. 6 i tiden 2.18.63 – ny PR for Mia. Camilla Dufour blev nr. 8 i 

tiden 2.22.01. 

I 50 fri blev Frederik Dalhøj Paulsen nr. 6 i ny PR som ny lyder på 23.50. Sebastian Tullberg blev 

nr. 11 i 23.93, og Alexander Eggers nr. 19 i 24.33. 

I 200 fly svømmede Anton Borring Andersen A-finale og blev med tiden 2.09.56 nr. 8. Frederik Eg 

Ibsen blev med 2.14.13 nr. 21. 

Niklas Broch Thielemann svømmede C-finale i 50 bryst i tiden 30.73 og blev nr. 18. Både Thea 

Blomsterberg og Josephine Kruse stillede også til start i 50 bryst. Det blev til en fjerdeplads til 

Josephine i tiden 32.65 og en 8. plads til Thea i tiden 33.58. Theas tid fra indledende var på 33.25 

og ny PR for Thea. 

  



Østdansk mesterskab i Ballerup, 2. dag 

20. marts 2018 

Kirsten Andersen 

 

Sigmas herrer vandt 5 seniorguld, 2 seniorsølv og 1 seniorbronze samt 4 juniorguld, 1 juniorsølv og 

1  juniorbronze samt både sølv og bronze i holdkappen 4 x 100 fri. 

Sigmas damer vandt 3 seniorguld, 3 seniorsølv og 2 seniorbronze samt 3 juniorguld, 2 juniorsølv og 2 

juniorbronze samt sølv i holdkappen 4 x 100 fri. 

 

50 fri, damer 

I A-finalen deltog Caroline Erichsen, der i tiden 26.87 blev nr. 4. I B-finalen deltog Camilla Dufour, der belv 

samlet nr. 12 i tiden 27.98. 

 

50 fri, herrer 

Her var to sigmaherrer i A-finalen. Frederik Dalhøj Paulsen vandt seniorguld i tiden 24.02. Alexander Eggers 

slog ind i tiden 24.80 og blev nr. 8. 

 

50 fly, damer 

har var Sigma-deltagere i både A- og B-finalen. Caroline Erichsen vandt seniorbronze i tiden 28.16. Camilla 

Dufour blev nr. 6 i tiden 29.32. Anne Føyn var med i B-finalen og blev samlet nr. 13 i tiden 30.09. 

 

50 fly, herrer 

Frederik Dalhøj Paulsen vandt seniorsølv i tiden 25.82. I B-finalen fik Alexander Eggers tiden 27.25 og blev 

samlet nr. 15. 

 

400 IM, damer 

I det formodede hurtigste heat var ikke mindre end 3 sigmadamer. Mia Steen Duus vandt løbet i tiden 

5.54.33 og fik både senior- og juniorguld. Anna Boutrup vandt seniorsølv i tiden 5.01.75. 

Juniorbronzemedaljen gik til Anne Føyn, der slog ind i tiden 5.05.13. 

 

400 IM; herrer 

Her var to sigma-herrer i det formodede hurtigste hest. Alexander Aslak Nørgaard svømmede vandt senior- 

og juniorguld i tiden 4.33.57. Ulrik Blach Petersen blev desværre disc. efter 150 m. 

 

200 fri, damer 

I A-finalen var 2 sigmasvømmere. Mia Steen Duus vandt juniorsølv i tiden 2.09.63. Josephine Kruse blev nr. 

6 i tiden 2.11.48. I B-finalen slog Ingrid Bo. Lindemann ind i tiden 2.15.31 og sluttede som nr. 13. 

 

200 fri, herrer 

Podiet var fyldt med Sigma-herrer. Alexander Aslak Nørgaard fik senior- og juniorguld i tiden 1.54.77. 

Frederik Dalhøj Paulsen havde givet ham kamp til det sidste, idet han tog seniorsølvet i tiden 1.54.82. 

Sebastian Tullberg slog ind i tiden 1.57.47 og fik seniorbronze og juniorsølv. 

I B-finalen havde vi Anton Borring Andersen og Oliver Schiellerup, der blev samlet henholdsvis nr. 12 og 14 i 

tiderne 2.01.03 og 2.03.07. 



 

100 ryg, damer 

I A-finalen kunne vi følge Marie Lund, der slog ind i tiden 1.08.28 og blev nr. 8. I b-finalen deltog Julie 

Stampe og Caroline Schrøder, der blev henholdsvis samlet nr. 12 og 15 i tiden 1.08.64 og 1.10.57.  



Østdansk mesterskab i Ballerup, 1. dag 

17. marts 2018 

Kirsten Andersen 

 

Sigma kom godt fra start til østdansk mesterskab på langbane. Fredag var der direkte finale i 400 fri og 

holdkapperne 4 x 200 fri samt indledende i 50 m løbene.  

 

400 fri for damer 

Maj Howardtsen fik guld i tiden 4.22.25 og blev dermed Østdansk Mester. 

Mia Steen Duus fik bronze i tiden 4.27.05. Det var samtidig hurtigste tid for juniorerne - og dermed fik Mia 

også guld og blev Østdansk juniormester. 

I top 8 var også Josephine Kruse der blev nr. 6 i tiden 4.29.98 og Anna Boutrup, der blev nr. 8 i tiden 

4.31.74. 

 

 
 

 

400 fri for herrer 

Alexander Aslak Nørgaard vandt både senior og juniorguld i den flotte tid 3.56.76. I sidste weekend 

forberede Alexander sin tid fra 4.05 til 3.58 og tog altså yderligere 2 sek. af sin pr. fredag aften.  

 



I top 8 kom også Frederik Bornemann, der blev nr. 7 i tiden 4.14.96 og Anton Borring Andersen blev nr. 8 i 

tiden 4.16.25. 

 

4 x 200 fri, damer 

Sigmas damer blev Østdanske mestre i tiden 8.28.44 over 11 sek. hurtigere end nr. 2. Guldholdet var med 

Mia Steen Duus, Anna Boutrup, Maj Howardtsen og Marina Heller Hansen. 

 

4 x 200 fri, herrer 

Herrerne tog også guldet og mesterskabstitlen i tiden 7.40.75 med Frederik Dalhøj Paulsen, Claus Lerche 

Iversen, Alexander Aslak Nørgaard og Gustav Friberg på holdet.  

  

  



Borgmesteren i Allerød hyldede alle 

mesterskabsvindere 

 
Foto: Handicapsvømmerne på scenen 

10. marts 2018 

Kirsten Andersen 

Tirsdag den 6. marts bød borgmesteren i Allerød på rådhuspandekager til atleter til og med 25 år fra 

alle sportsklubber i kommunen. 

For at blive inviteret krævede det guld ved et sjællandsmesterskab eller et dansk mesterskab. Ved 

Nordisk-, Europa- eller Verdensmesterskab bliver man dog fejret for både guld, sølv og bronze.. I 

alt var 9 svømmere, 3 ungdomstriatleter og 5 handicapsvømmere inviteret. Her følger et par billeder 

og oversigten over mesterskaber. 



 

Svømmerne på scenen: Jannick Hansen, Emil Engels Henriksen og Therese Sand. 

  



 

Ungdomstriatleterne på scenen: Ulrik Blach Petersen. 

 Svømmerne og deres mesterskaber 

Jannick Hansen 

24/6-17 DM junior langbane: 4 x 100 fri, 4 x 200 fri 

Emil Engels Henriksen 

24/6-17 DM junior langbane: 4 x 200 fri, 4 x 200 IM 

Therese Sand Frederiksen 

24/6-17 DM årgang langbane: 100 fly (2003) 

Anton Borring Andersen 

24/6-17 DM junior langbane: 4 x 100 fri, 4 x 200 fri, 4 X 200 IM 

22/9-17 øst junior senior kortbane: 4X200 fri og 4X100 fri 

9/11-17 DM Kort åben klasse: 4X200 fri 

Josephine Kruse  

3/3-17 øst junior/senior langbane: 50 bryst og 100 bryst (2002) 

24/6-17 DM junior langbane: 50 bryst guld (2002), 100 bryst og 4x 100 medley 



22/9-17 øst junior senior kortbane: 4X100 Medley, 100 bryst og 50 bryst 

2/11-17 DM Junior Kortbane: 100 bryst 

 

Katharina Nekhorochko: 

24/6-17 DM junior langbane: 4x 100 medley 

9/11-17 DM Kort åben klasse, 4 x 100 medley 

Julie Stampe  

24/6-17 DM junior langbane: 4x 100 medley 

Marina Heller Hansen 

6/7-17 DM langbane: åben klasse: 1500 fri, 4 x 200 fri, 800 fri  

22/9-17 øst junior senior kortbane:; 4X100 Medley, 4 x 200 fri 

9/11-17 DM Kort åben klasse, 4 x 100 medley 

Maj Howardsen 

6/7-17 DM langbane, 4X200 fri 

Ungdomstriatleter og deres mesterskaber  

Valdemar Solok: 

DM-tri på Tyren i klassen Aspirant drenge, Ungdom B, 2000-2001 

Cecilie Salskov 

DM-tri på tyren i klassen Piger, Ungdom B, 2000-2001  

Guld i to afdelinger af DM-tri-cuppen i klassen, Piger, ungdom B, 2000-2001 

Ulrik Blach Petersen  

DM for hold på et blandet hold mellem Sigma Tri Allerød og Odense Tri. Danske mestre for hold i 

Ungdom B 

Handicap konkurrence hold (træner Asbjørn Kruse): 

Cecilie Beer: 

EM - Downs: Guld i 50 bryst, Guld i 100 bryst. Nordiske Mesterskaber:-Sølv i 200 fri 

FM (forbundsmesterskaber, det samme som Danmarksmesterskab): 

- Guld i 50 fri, Guld i 50 ryg, Guld i 50 bryst, Guld i 50 fly, Guld i 100 fri, Guld i 100 bryst, Guld 

200 medley 

Regionsmesterskaber (SM): 

- Guld i 50 bryst, Guld i 50 fly, Guld i 100 fri, Guld i 100 bryst 

Oliver Roug Nielsen 

FM (DM): Guld i 50 bryst, Guld i 100 bryst, Guld i 200 fri, Guld i 400 fr 



Regionsmesterskaber (SM):Guld i 200 fri, Guld i 400 fri, Guld i 50 ryg 

Markus Munkholm 

FM (DM): Guld i 50 fly, Sølv i 50 bryst 

Regionsmesterskaber (SM): Guld i 100 bryst, Guld i 100 fri, Guld i 50 fly, Guld i 100 medley 

Stine Emilie Nersting 

Regionsmesterskaber (SM) Guld i 50 fri, Guld i 50 ryg, Guld i 100 medley 

Marie Husfeldt Hendriksen 

FM (DM)- Guld i 200 medley 

Regionsmesterskaber (SM): Guld i 50 fly, Guld i 100 medley, Guld i 200 medley 

  



Uddeling af nåle i Sigma Swim Birkerød 

 

11. januar 2018 

Kirsten Andersen 

 

Det er et stykke tid siden, der sidst blev uddelt nåle i Birkerød, så der var mange, der skulle på 

scenen til klubmesterskabsfesten og få deres bevis for de opnåede nåletider. Fotoet ovenfor viser de 

yngste nålemodtagere, 

 

Om nåle med sløjfe eller stjerne skriver Dansk Svømmeunion: Sløjfe eller stjerne på alle nåle på 

nær talent- og 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) 

Joachim Sundbæk Villadsen, 2007 

Theodor Stenderup Jensen, 2009 

Lukas Højfelt, 2008 

Alberte Stub, 2008 

 

 



Flipper ( herrer 85 finapoint, damer 120 point) 

Christine Dalsgaard, 2007 

Marie Storch, 2006 

Josephine Lund Schmidt, 2007 

Sofie Leidcker, 2008 

Rasmus Reedtz-Runge, 2007 (modtog også talentnål) 

Albert Andersson, 2006 (modtog også talentnål) 

Fiona Bergqvist, 2008, (modtog også talentnål) 

Sofie Tuxen, 2007 (modtog også talentnål) 

Andrea Witt Qvist, 2007 (modtog også talentnål) 

Joe Hargreaves 2008 (modtog også talentnål) 

Laura Wilhelmsen, 2007 (modtog også talentnål) 

Jonathan Vallentin, 2008 (modtog også talentnål) 

Frederik F. Jacobsen, 2007 (modtog også talentnål) 

Ellen Klitvang, 2008 (modtog også talentnål) 

 

Bronze (herrer 150 finapoint, damer 175 finapoint) 

Karla Rekling, 2008 (modtog også flippernål) 

Caroline Leichti, 2008 (modtog også flippernål) 

Vivian Bahador Snitker, 2007 (modtog også flippernål) 

 

Bronze med sløjfe  

Amanda Knirkholt Jacobsen, 2007 (modtog også bronzenål) 

Signa Østergaard Lilja, 2006 (modtog også bronzenål) 

Julie Hovmand, 2007 (modtog også bronzenål) 

Magnus Jacobsen, 2006 (modtog også bronze, flipper og talent) 

Elias Bach Jensen, 2006 (modtog også bronze, flipper og talent) 

 

Bronze delfin (herrer 220 finapoint, damer 260 point)  

Sebastian Bøgehus Pedersen, 2005 

Røskva Rosenbohn, 2007 

Hektor Kaltoft, 2006 (modtog også bronze med sløjfe) 

Albert Skov Andersen,2006 (modtog også bronze, flipper og talent) 

 

Bronzedelfin med sløjfe 

Oscar Boyer, 2004, (modtog også bronzedelfin, bronze med sløjfe og bronzenål) 

Oliver Lassen, 2005 (modtog også bronzedelfin og bronze med sløjfe) 

Magnus Tullberg, 2003 (modtog også bronzedelfin og bronze med sløjfe) 

 

 

Sølv (Herrer 320 point, damer 350 point) 

Jonathan Beck, 2004 (modtog også bronzedelfin med sløjfe) 

Camilla Porsdal, 2005 (modtog også bronzedelfin med sløjfe) 

Villads Arfelt, 2004 (modtog også bronzedelfin med sløjfe) og bronzedelfin) 

 

Sølv med sløjfe 

Alexander Svane Vergereau, 2004 (modtog også sølvnål) 

Andreas Hoffmann, 2003 



Nicoline Refsgaard Amstrup, 2005 (modtog også sølv, bronzedelfin med sløjfe og bronzedelfin) 

Catrine Porsdal, 2005 (modtog også sølv og bronzedelfin med sløjfe) 

Caroline Sofie Aagard, 2005 (modtog også sølv og bronzedelfin med sløjfe) 

William Ølshøj, 2004 (modtog også sølv og bronzedelfin med sløjfe) 

Mads Leitchti, 2004 ((modtog også sølv og bronzedelfin med sløjfe samt bronzedelfin) 

Tobias Rosengaard, 2004 (modtog også sølv og bronzedelfin med sløjfe samt bronzedelfin) 

 

Sølvdelfin (500 finapoint) 

Laura Boutrup, 2003  

Esther Marie Heunicke, 2003 

Emil Døssing, 2002 

Mikkel Eg Ibsen, 2002 

Camille Nørby, 2004 (modtog også sølv med sløjfe) 

Katrine Bornefelt,2004 (modtog også sølv med sløjfe)  

Alexander Tullberg Poulsen, 2003 

Christian Boutrup, 2003 

 

Sølvdelfin med sløjfe 

Oliver Schiellerup, 2000 

Cornelia Bergquist, 2003 

Maria Lund, 2003 (modtog også sølvdelfin) 

Frederik Eg Ibsen, 2002 

Kajsa Grønberg Christensen, 2004 (modtog også sølvdelfin) 

 

Guld (635 finapoint) 

Ingrid Vejbjerg Lindemann, 2003 

 

Guld med sløjfe 

Anne Føyn, 2002 (modtog også guldnålen) 

 

Gulddelfin (715 finapoint) 

Ingen modtagere. 

 

Gulddelfin med sløjfe 

Anton Ørskov Ipsen (Anton har tidligere fået elitenålen) 

 

Elite (790 point) 

Thea Blomsterberg, 2002 

 

Elite med stjerne 

Andreas Schiellerup, 1993 

 



 
 

Her er det modtagerne af nåle op til sølvdelfin med sløjfe. 

 

 
Thea Blomsterberg fik elitenål, Anne Føyn guld og guld med sløjfe og Ingrid Vejbjerg Lindemann 

fik guld. Anton Øskov Ibsen og Andreas Schiellerup skulle have overrakt henholdsvis guld med 

sløjfe og elite med stjerne men kunne ikke være til stede. 

 

 

Tillykke til alle de svømmere, der fik nye nåle.  



  

Birkerød klubmesterskab - klubmestre og 

priser 

6. januar 2018 

Kirsten Andersen 

Klubmesterskabet blev for fjerde gang afholdt sammen med Allerød - men der bliver fortsat kåret 

klubmestre i hver klub. For Birkerøds vedkommende var det klubmesterskab 2017, mens Allerød er 

et år foran og kårede 2018-mestrene. Stævnet blev afholdt fredag-lørdag den 5.-6. januar 

2018. Blandt de over 200 konkurrencesvømmere fra Birkerød og Allerød var VM-deltagere og 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 450 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. 

Under klubmesterskabet fik Frederik Dalhøj Paulsen samlet flest finapoint blandt herrerne. Blandt 

damerne var det Caroline Erichsen, der svømmede sig til flest finapoint i hendes 4 løb. 

 

  



Herrer 

Årgang 1999 og ældre 

(Senior) 
         

Klubmester  Frederik Dalhøj Paulsen, 1998  2617 point 

Nr. 2  Niklas Broch Thielemann, 1994  2471 point 

Nr. 3  Alexander Eggers, 1999  524 point (deltog kun i et løb) 

  

Årgang 2000, 2001 og 

2002 

(Junior) 

    

Klubmester  Alexander Aslak Nørgaard, 2000  2590 point 

Nr. 2  Sebastian Tullberg, 2000  2368 point 

Nr. 3  Ulrik Blach Petersen, 2001  2125 point 

  

Årgang 2003, 2004 og 

2005 

(Årgangssvømmere) 

         

Klubmester  Alexander Tullberg, 2003  1810 point 

Nr. 2  Christian Boutrup, 2003  1767 point 

Nr. 3  Christoffer Rekling, 2003  1621 point 

  

Årgang 2006 og 2007 

(Pre-årgang) 
         

Klubmester  Hektor Kaltoft, 2006  949 point 

Nr. 2  Magnus Jacobsen, 2006  825 point 

Nr. 3  Elias Bach-Jensen, 2006  693 point 

  

Årgang 2008 og yngre 

(Talent) 
         

Klubmester  Jonathan Vallentin, 2008  295 point 

Nr. 2  Joe Hargreaves, 2008  290 point 

Nr. 3  Valdemar Hougaard Sveen, 2008  270 point 

      

 

Damer 

Årgang 2000 og ældre  

(Senior) 
    

Klubmester  Caroline Erichsen, 1998  2708 point 

Nr. 2  Anna Boutrup, 1998  2238 point 

  

Årgang 2001, 2002 og 

2003 

(Junior) 

         

Klubmester  Mia Steen Duus, 2001  2570 point 



Nr. 2  Anne Føyn, 2002  2569 point 

Nr. 3  Thea Blomsterberg, 2002  2344 point 

  

Årgang 2004, 2005 og 

2006 

(Årgangssvømmere) 

         

Klubmester  Katrine Bonefeld, 2004  1932 point 

Nr. 2  Kajsa G. Christensen, 2004  1929 point 

Nr. 3  Camille Nørby, 2004  1786 point 

  

Årgang 2007- 2008 

(Pre-årgang) 
         

Klubmester  Amanda Knirkholt Jakobsen, 2007  1031 point 

Nr. 2  Røskva Rosenbohm, 2007  811 point 

Nr. 3  Vivian Bahador Snitker, 2007  776 point 

  

Årgang 2009 og yngre 

(Talent) 
         

Klubmester  Sigrid Heunicke, 2009  138 point 

Nr. 2  Dagmar Dehn-Baltzer, 2009  112 point 

Nr. 3  Kaya Gram, 2009  109 point 

      

 

Klubmestrene får en kniv, mens nr. 2 og 3 i den pågældende aldersgruppe får henholdsvis en gaffel 

og en ske. En tradition der går helt tilbage til det første klubmesterskab.  



Prisuddeling 

Traditionen tro uddelte trænerne nogle særlige priser til svømmerne på de forskellige hold: 

Drenge-talentprisen og Pige-talentprisen 

Ulla Olin uddelte Drenge-talentprisen og Pige-talentprisen. 

 

 Drenge-talentprisen gik til Valdemar Hougaard Sveen. Ulla motiverede prisen med, at Valdemar 

havde startet med en noget svingende indsats, men så skulle der laves en særlig fly-øvlese - også 

kaldet ormen, og det var den flotteste orm, Ulla havde set. Og Valdemar vil rigtig gerne arbejde 

med sin teknik. 

  

 

Pigetalent-prisen gik til Ellen Klitvang. Ulla motiverede dette med, at Ellen ikke kommer sovende 

til sine resultater. Ellen arbejder energisk og er en god kammerat. Når de andre pjatter på vej fra 



omklædning til træning, stopper Ellen op og kigger på de store svømmere på Sigma 1 og ser 

hvordan gør de? Og har allerede sat sig mål om at komme til DM mv. 

Årets fighter på Sigma 5 

 

 

Ulla Olin uddelte også prisen "Årets fighter". Prisen gik til Magnus Jakobsen. Det er ikke altid 

nemt for årets fighter. Magnus har kæmpet og ofte set sig slået de sidste 5 meter. Magnus kommer 

altid glad til træning og arbejder ekstra - laver smidighedsøvelser om aftenen - men det har også 

givet bonus. Nu har Magnus oplevet, at han kan svømme en 400 m uden at blive slået af andre. 

Året fund på Sigma 4 

 

 

Mathias Holm uddelte denne pris. Prisen gik til Tobias Rosengaard. Mathias fortalte, at Tobias har 

forbedret sig meget og altid giver den gas, er en god kammerat, en god leder figur og træner godt. 

  



Sigma 3 - Årets fund 

 

Lasse Iversen uddelte denne pris. Prisen gik til Alexander Vergereau. Lasse motiverede prisen 

med, at Alexander er god til at sætte sig ambitiøse mål og gå efter dem. Alexander er nysgerrig efter 

at lære og har en god indstilling til træningen - og er et godt forbillede for de andre. Alexander går 

på nye udfordringer og accepterer også, at vejen kan være hård. 

Årets Juniorpris - også kaldet Årets vandhund 

 

Lasse Iversen uddelte på trænernes vegne denne pris. Der var 4 nominere: Mia Steen Duus, 

Sebastian Tullberg, Thea Blomsterberg og Alexander Aslak Nørgaard. Mia kvalificerede sig i 2017 

både til EM - og VM for juniorer og EM i Royal Arena og har haft et fantastisk flot og stabilt 

niveau. Sebastian Tullberg har vist, at han kan bide skeer med de hurtigste seniordrenge. Thea 

sluttede 2016 med at sætte juniorrekord i 200 bryst og har siden forbedret denne adskillige gange. 



Alexander Aslak Nørgaard har siden skiftet til Sigma taget 26 sek. af sin 1500 fri og vandt blandt 

andet senior-DM. Lasse sluttede med ordene: Blandt de flotte præstationer er en der stråler lidt 

mere: Prisen går til Thea Blomsterberg. 

Årets bedste præstation - herrer og damer 

 

Flemming Poulsen 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 1500 fri. Det giver 923 point. 

Prisen "Bedste kvindelige svømmer" går i år til Caroline Erichsen, der har svømmet sig til 839 

point i 100 fly til EM. 

 

Årets svømmer 

Denne pris gik også til Caroline Erichsen. Flemming Poulsen sagde:  Hvad Caroline mangler i 

størrelse, har hun til gengæld i eksplocitet og undervandsarbejde, Og 2017 var året hvor Caroline 

for alvor trådte ind på den internationale scene, Flemming tilføjede at også Anton Ørskov Ibsen og 

Frederik Dalhøj Paulsen havde været med i kapløbet om at blive årets svømmer. 

 

 

 

 



Det gyldne stopur 

 
Sidste pris, der blev uddelt, var "Det gyldne stopur". Prisen går til en frivillig og, der yder en stor 

indsats for klubben. Prisen bliver normalt overrakt og motiveret af sidste års modtager. Sidste år fik 

Anja Røgind prisen. Anja havde ikke mulighed for at deltage i klubfesten og havde overdraget 

hvervet til Mia Hyldahl. Prisen gik til Helene Hofmann. Helene er utrættelig ift. projekter og i at 

realisere disse. Helene har blandt andet gået forrest i forbindelse med innovationsdagen og 

sponsorstævnet, og så har Helene været med til at skaffe god kontakt til centrale personer i 

kommunen. 

Stort tillykke til alle klubmestrene og prismodtagerne. 

 

  



Top-100 præstationer 2017 

2. januar 2018 

Kirsten Andersen 

Sigma Swim topper herreroversigten og har i alt 10 herrer og 12 kvinder blandt top-100 i 2017 målt 

ud fra finapoint. Nedenstående er fra top-100, hvor kort- og langbane er mikset.  

Herrer fra Sigma Swim: 

1. Anton Ørskov Ipsen, 1500 fri, 923 point 

18. Alexander Aslak Nørgaard, 1500 fri, 808 point 

24. Gustav Friberg, 100 ryg, 786 point 

25. Sebastian Tullberg, 200 fri, 778 point 

25. Frederik Dalhøj Paulsen, 200 fri, 778 point 

31. Joan Casanovas Skoubo, 400 fri, 773 point 

44. Andreas Schiellerup, 50 fri, 747 point 

48. Nicklas Broch Thielemann, 400 fri, 743 point 

67. Magnus Andersen, 50 butterfly, 720 point 

88. Claus Lerche Iversen, 200 fri, 700 point. 

Damer fra Sigma Swim 

9. Caroline Erichsen, 100 butterfly, 839 point 

11. Marina Heller Hansen, 400 fri, 835 point 

14. Maj Howardtsen, 400 fri, 828 point 

15. Thea Blomsterberg, 200 bryst, 827 point 

26. Anina Nicole Lund, 200 fri, 790 point 

33. Josephine Kruse, 100 bryst, 785 point 

42. Mia Steen Duus, 400 medley, 758 point 

46. Sara Krog Christoffersen, 100 bryst, 756 point 

49. Anna Boutrup, 800 fri, 754 point 

76. Lise-Lotte Larsen Bentin, 100 butterfly, 710 point 

78. Katharina Nekhorochko, 50 ryg, 708 point 

98. Camilla Dufour, 100 butterfly, 692 point 

Der er også top-100 lister for kort- og langbane hver for sig - og der er selvfølgelig mange 

gengangere - men der er yderligere tre sigmasvømmere. På top-100 listen over kortbaneresultater 

for herrer er Alexander Eggers med som nr. 93. for 100 medley, 680 point og Joakim Brønnum som 

nr. 96 for sin 200 fri, 677 point. På top-100 listen kortbane-damer er Anne Føyn med som nr. 89 

med sin præstation i 200 fri til 679 point. 

Der er flere interessante data at fordybe sig i- ser man isoleret på top-100, langbane kvinder er det 

Thea Blomsterberg vi møder som den højst placerede sigmasvømmer. Her er Thea placeret som nr. 

8. 

  



Opsamling på DJM 

 

 
17. november 2017 

Christoffer Jørgensen 

1, november rejste SIGMAs juniorsvømmere afsted for at deltage i Danske juniormesterskaber på 

kortbane (DJM-K), som blev afholdt torsdag - søndag i Aarhus den 2.-6 november 2017. 

Mesterskabet blev anderledes af flere årsager. Først og fremmest pga., at det er et nyt trænerteam, 

og fordi flere juniorprofiler kun deltog delvist. Den delvise deltagelse skyldes, at de har chance for 

at kvalificere sig til EM, hvilket først blev afgjort i til DM der blev afholdt i sidste weekend.  

I forhold til resultater og gode præstationer var alt som det plejede. SIGMA SWIM vinder 17 

medaljer og bliver næstbedste klub i medaljestatistikken og et hertil et stort antal finaler, samt 

personlige rekorder. 

Overordnet set blev det; 

Fem kvalifikationer til Nordiske juniormesterskaber  

• Aslak Nørgaard (2000) 



• Sebastian Tullberg (2000) 
• Mia Steen Duus 
• Thea Blomsterberg (2002) 
• Josephine Kruse (2002) 

17 Medaljer  

16 A finaler  

 2 B finaler  

11 C finaler  

Værd at bemærke er, at vi har et stort hold på i alt 26 svømmere, og at vores forbedringsprocent er 

på ca. 70%, hvilket er godt. 

Det vil sige mange svømmere i stor fremgang, det er positivt.  

Dog vil jeg mene, at svømmerne har potentiale til langt mere. Konklusionen er for mig, at med den 

gode indsats til træning kan bundniveauet helt sikkert flyttes frem mod DJM på langbane og at vi 

vil se langt flere svømmere svømme finaler.  

Det er positivt, at vi leverer stærke præstationer og opnår gode resultater i holdkapperne. Vi vinder 

medalje i 3 ud af 4 holdkapper hos drenge og tilsvarende 3 ud af 4 holdkapper for pigerne. Men 

ligeså vigtigt er det, at vi generelt på både vores 1. og 2. holdkapper svømmer stærkt og præsterer 

godt.  

Der har været mange gode løb, præstationer og resultater. Alligevel tør jeg godt fremhæve nogle, og 

noget af det jeg mener var særlig godt. 

Alexander Aslak Nørgaard svømmer for første gang under 8:00 (7:57) på 800 fri. Herudover laver 

Aslak personlig rekord i alle sine løb og leverer gode præstationer på holdkapperne. 

Sebastian Tullberg deltog kun delvist, men leverer til gengæld også fint. Sebastian svømmer for 

første gang under 50 sekunder på 100 fri i tiden 49;94. Det gør han på førsteturen i 4x100 fri 

holdkappen. 

Ulrik Blach Petersen har et flot stævne, med flere store og bemærkelsesværdige forbedringer. 

Blandt andet 200 ryg og 400 IM. 

Niels Skovbye laver mange store forbedringer og kommer hjem med 100% personlige rekorder og 

opnår en enkelt C-finale. 

Ingrid Lindemann rykker sit niveau betragteligt i 200 og 400 fri. Ingrid flytter sin 400 fri fra 4:43 til 

4:29, og sin 200 fri fra 2:13 til 2:06,8 (holdkap). 

Julie K Rose rykker sit brystsvømningsniveau efter længere tids stilstand. Og Julie opnår, som 

eneste 1. års junior fra Sigma en A-finale. 

Stort tillykke til alle svømmerne. 

 



Flemming Poulsen ny assisterende træner i 

Sigma Swim 

13. november 2017 

Ulrik Brandt 

 

Stor kapacitet i dansk og international svømning og en gammel kending i Sigma Swim tiltræder i 

januar 2018 stillingen som assisterende træner for Sigma Swims første- og andethold. 

  

Trænerteamet for Sigma Swims senior- og juniorsvømmere bliver fra årsskiftet yderligere styrket. 

Her tiltræder Flemming Poulsen nemlig som assisterende træner for Sigmas Swims første- og 

andethold. Hermed kan svømmefællesskabet præsentere endnu en kapacitet af såvel nationalt som 

internationalt format i sit trænerteam. 



Samtidig er det et glædeligt gensyn med en gammel kending. Udover bl.a. at kunne skrive 

landsholdstræner og elitetræner for schweiziske topklubber på sit CV var Flemming Poulsen 

nemlig cheftræner i Sigma i perioden 2005-2010. 

Skal bidrage til at sikre Sigmas førende position 

Ansættelsen af Flemming Poulsen støtter op om Sigma Swims vision om at være blandt de førende 

svømmeklubber i Norden. 

- Vi er meget glade for, at Flemming har valgt at tiltræde i stillingen som assisterende træner for 

vores dygtige senior- og juniorsvømmere. Vores ambitioner er store, og derfor er det unikt at få en 

kapacitet som Flemming med på holdet, siger Sigma Swim Allerød og Sigma Swim Birkerøds 

bestyrelsesformænd, Louise Krag Andersen og Inga Nørby, i en fælles udtalelse. 

Sigma Swim kunne i slutningen af oktober byde velkommen til Jonas Lundström som ny 

førsteholdstræner fra 1. januar 2018, og det bliver ham og den ligeledes nyansatte 

andetholdstræner, Christoffer Jørgensen, Flemming Poulsen kommer til at samarbejde tættest med. 

- Jeg er meget begejstret for ansættelsen af Flemming Poulsen som assisterende træner. At kunne 

ansætte en træner med Flemmings erfaring indenfor dansk og international svømning er helt 

fantastisk. Det vil helt sikkert gøre et allerede stærkt trænerteam endnu stærkere, siger Jonas 

Lundström. 

Flemming Poulsen vendte i april i år tilbage til dansk svømning efter 6 år som cheftræner i den 

schweiziske SchwimmClub Uster Wallisellen. I første omgang blev han ansat som elitetræner i 

GSC, men da muligheden for at komme tilbage til Sigma bød sig, slog han til: 

 

  



DM for Juniorer - dag 4 

 

8. november 2017 

Kirsten Andersen 

 

Herrerne tager en guld- og en sølvmedalje i de individuelle løb og sølv i holdkappen. Pigerne får en sølv- i 

de individuelle løb, en bronze i holdkappen samt en a-finale-erindringsmedalje.  

 

100 fly herrer 

I 100 fly har vi Frederik Eg Ibsen, der bliver noteret for tiden 1.01.97, en smule over hans pr. på 1.01.64 

og Mikkel Eg Ibsen får tiden 1.05.47- også en smule over pr. på 1.04.30. 

 

200 IM 

I 200 IM har vi 4 drenge i vandet. 

Sebastian Tullberg svømmer "stille og roligt" i indledende og er videre med 5. hurtigste tid. I A-finalen tager 

Sebastian guldet i tiden 2.02.60 med 2 sek. ned til nr. 2 

Næst hurtigste sigmasvømmer er Oliver Schiellerup, der i forgårs forbedrede sin officielle tid fra 2.23.55 til 

2.13.76 som 1. svømmer i 4 x 200 IM. Oliver får i dag tiden 2.15.46. Oliver deltager ikke i C-finalen, men 

koncentrerer sig om C-finalen i 50 ryg.  

Ulrik Blach Petersen forbedrer sin officielle tid fra 2.16.25 til 2.15.46, men er et stykke fra sin holdkaptid i 

forgårs med flyvende start på 2.11.42. Den nye tid giver dog fortsat en plads i C-finalen. Her bliver tiden 

2.12.13 og dermed en yderligere forbedring af hans officielle tid med 3 1/2 sek. og en placering som nr. 17. 



Niels Skovbye Brandt sætter pr med over 4 sekunder fra 2.22.65 til 2.18.19. 

 

100 ryg 

Oliver Schiellerup sætter ny pr. i tiden 28.45 (28.93) og går videre til C-finalen. Her bliver det igen, igen til 

en ny pr. i tiden 28.15 og en placering som nr. 19. 

Emil Døssing forbedrer også sin tid, ny pr. 30.52 (30.85). 

 

100 bryst 

Her er 2 sigmasvømmere i vandet. Niels Skovbye Brandt fortsætter sin pr-stime og tager 2 1/2 sek. af sin 

tid, ny pr. i tiden 1.08.97 (1.11.42). Frederik Røgind slår ind i tiden 1.12.78, et stykke fra pr. 

 

400 fri 

Her er 6 drenge fra Sigma med, heraf sætter flere meget store pr.  

Alexander Aslak Nørgaard går videre med 4. hurtigste tid til A-finalen. Her bliver det til sølv og ny pr. med 1 

1/2 sek. i tiden 3.56.05.  

Frederik Bornemann går videre til c-finalen i tiden 4.10.60, Det er pr. på næsten 6 sek. (4.16.37). I C-finalen 

forbedrer Frederik sin tid yderligere til 4.09.95 og får en placering som nr. 21. 

Frederik Eg Ibsen forbedrer sin tid fra 4.21.95 til 4.12.50, Emil Døssing sætter pr fra 4.26.49 til 4.17.72, Ulrik 

Blach Petersen tangerer sin pr i tiden 4.19.71, og Mikkel Eg Ibsen forbedrer sin tid fra 4.30.11 til 4.27.89. 

 

 
 

 



4 x 100 fri 

Holdkappen bliver som sædvanlig utrolig spændende. Sebastian Tullberg er 1. svømmer og kommer under 

50.00 i tiden 49.94 (pr. på 39/100) og Sigma har dermed føringen. Herefter er det Oliver Schiellerup, der går 

52.32 og slår ind lige efter, at Vejles 3. svømmer er hoppet i. Herefter er det Alexander Aslaks tur. 

Alexander går 51.95. På dette tidspunkt ligger drengene nr. 3 efter Gentofte og Vejle. Sidste tur har Jannick 

Hansen, og stillingen skifter og med den flotte tid på 52.91, samlet 3.27,12, får Sigma sølv for 3. gang i 

herrer-holdkapperne efter Gentofte. 

 

Sigma drenge 2 er med Emil Døssing, Frederik Eg Ibsen, Mikkel Eg Ibsen og Niels Skovbye Brandt. Emil får 

noteret en ny officiel tid, 58.05, pr. med 70/100. Samlet slår drengene ind i tiden 3.44.82 og bliver nr. 22. 

 

 
 

Damer 

 

100 Medley 

Julie Krog Rose er hurtigste sigmasvømmer og slår ind i tiden 1.11.75, noget fra pr. Cornelia Bergqvist 

sætter ny pr. med over 2 sek. i tiden 1.12.23 (1.12.74). 

 

200 ryg  

Julie Stampe sætter i indledende pr. 2.21.14 (2.21.63) og går videre til A-finalen med 8. hurtigste tid. I A-

finalen bliver tiden 2.21.71, og Julie slutter som nr. 8 og modtager en a-finale-erindringsmedalje, 

Maria Lund er videre til C-finalen i tiden 2.26.44 (2.26.84). Her bliver det til ny pr. i tiden 2.24.31 og en 



placering som nr. 20.Også Caroline Buhl Schrøder sætter ny pr, i tiden 2.28.87, en forbedring på 1 1/2 sek. 

(2.20.20) Cassandra G. Nygaard får tiden 2.33.39, en tid der er tæt på hendes pr på 2.32.68.  

 

 
 

50 bryst 

Josephine Kruse har hurtigste tid i indledende, 32.65. I a-finalen får Josephine Kruse sølv i tiden 32.81. 

Fra Sigma har vi også Julie Krog Rose og Esther Marie Heunicke i vandet. Julies tid bliver 35.23 meget tæt på 

pr. 35.13. Esther Marie sætter pr. i tiden 35.80, en pr. på 29/100.  

 

100 fri 

Ingrid Lindemann slår ind i tiden 1.00.80 og rammer dermed sin tidligere pr præcis. Det er i øvrigt 3. gang 

Ingrid bliver noteret for denne tid. Cornelia Bergqvist sætter ny pr. i tiden 1.02.45, en pr. på 82/100. 

Therese Sand Frederiksen sætter også nr. pr. i tiden 1.02.58, en pr. på 92/100. 

 

800 fri 

Maria Lund og Laura Boutrup er med i indledende og det bliver til pr. for begge piger. Maria slår ind i tiden 

9.34.40 og sætter pr. på kortbane med over 1 minut - også i forhold til Marias omregnede 50 m tid er der 

tale om ny pr. Laura tog mange sek. af sin tid ved det for nyligt afholdte Østdanske Mesterskaber og 

forbedrer igen sin tid, nu med 5 sek., ny pr. lyder på 9.40.12.  

 

 



4 x 100 medley 

 

 
 

Holdet er med Julie Stampe, Thea Blomsterberg, Anne Føyn og Josephine Kruse. Sigma ligger et stykke nede 

i feltet, indtil Thea kommer slår ind - der er Sigma oppe på 3. pladsen efter Kvik og Triton Ballerup. Anne får 

Sigma op som nr. 2 efter fly, men så sætter Aalborgs damer turbo på og tager sølvet foran Sigma og Triton 

Ballerup. Sigma og Triton Ballerup bliver begge noteret for tiden 4.16.98 - og får dermed en delt 3. plads. 

Kvik kommer ingen i nærheden af. Kviks damer sætter ny dansk juniorrekord i tiden 4.07.98.   

 

Sigma 2 er med Maria Lund, Julie K Rose, Therese Sand Frederiksen, og Ingrid Lindemann. Tiden bliver 

samlet 4.28.98 og en placering som nr. 18. 

 

Stort tillykke til svømmerne med de flotte resultater og forrygende underholdning for tilskuerne.  



DM for juniorer - 3. dag 

 

4. november 2017 

Kirsten Andersen 

 

I dag blev det til 4 juniormesterskaber og en sølvmedalje i de individuelle løb og sølv til både 

drengene og pigerne i holdkapperne. Seks A-finaler, en B-finale og to C-finaler. I A-finalerne 

uddeles A-finalemedaljer. Fotoet viser Julie K Rose, der får medalje for A-finale i 200 bryst. 

 

Herrer 

 

200 fly 

I 200 fly har vi tre drenge i vandet. 

Fredrik Eg Ibsen sætter pr. med over 4 sek. og kommer videre til C-finalen som nr. 24 i tiden 

2.14.02. I finalen slår Frederik ind i tiden 2.14.22 og slutter som nr. 22. Ulrik Blach Petersen 

svømmer ikke helt op til sin pr. og får tiden 2.18.22. Mikkel Eg Ibsen sætter pr. i tiden 2.27.25. 

 

100 ryg 

I 100 ryg har vi Niels Skovbye Brandt og Emil Døssing i vandet. 

Niels sætter pr. med næsten 3 sek. fra 1.05.01 til 1.02.38.  

Emil er tilmeldt i tiden 1.05.42 - en tid som han forbedrede allerede på stævnets 1 dag, som første 

svømmer i holdkappen. Her blev tiden 1.04.32. I dag forbedrede Emil den yderligere til 1.03.23. 



 

50 fri 

I 50 fri er 7 sigmadrenge i vandet og heraf sætter 6 ny. pr. 

Sebastian Tullberg går videre med næst hurtigste tid - og i finaleheatet slår Sebastian ind i tiden 

23.01 og tager guldet. Sebastian har tidligere svømmet 22.78 ved DM Hold i 2016. Spændende om 

han kan sætte ny personlig rekord til DM i næste weekend. 

Oliver Schiellerup sætter ny pr i tiden 24.82 (25.11), Jannick Hansen ny pr. i tiden 25,06 (25.96), 

Frederik Eg Ibsen ny pr. i tiden 25.10 (25.78), Niels Skovbye Brandt ny pr. i tiden 25.82 (26.69), 

Frederik Røgind ny pr. i tiden 26.08 (26.66) og Mikkel Eg Ibsen ny pr. i tiden 26.40 (26.65). 

 

 
 



 
 

Foto: Fra indledende, Frederik Røgind klar til start i 50 m fri. 

 

1500 fri 

I indledende har vi Frederik Bornemann med. Frederik er tilmeldt i en omregnet tid på 16.27.10. 

Den forbedrer han til 16.12.10 og den giver en samlet placering som nr. 8. Frederiks tidligere 

kortbanetid var 16.41.05, 29 sek. pr, sådan! 

 

I finaleheatet er Alexander Aslak Nørgaard tilmeldt med hurtigste tid. Det bliver en spændende 

finale, hvor Alexander og Oskar Lindholm fra Lyseng IF med hundrededele til forskel følges ad - 

de første 1300 meter er Oskar foran, så tager Alexander over og det ender med en guldmedalje til 

Alexander i tiden 15.23.76 foran Oskar der slår ind i tiden 15.23.76. Alexander har tidligere gået 

15.30.00 på kortbane. Alexander er også med i kampen om EM-pladser i næste weekend.  



 
4 x 200 fri 

Sigma 1 holdet er med Alexander Aslak Nørgaard (1.52.84), Sebastian Tullberg (1.50.00), Jannick 

Hansen (1.55.65) og Frederik Eg Ibsen (1.57.41). Da Frederik hopper i vandet, ligger drengene til 

bronze, men Fredrik kæmper og forbedrer sin 200 m officielle tid fra i torsdags med 1 1/2 sek. og 

det giver sølv til drengene i tiden 7.35.90, ca. 1 1/2 sek. foran bronzevinderne. Guldet går til 

Gentofte i tiden 7.33.35. 

 

Sigma 2 herrer er med Frederik Bornemann, Oliver Schiellerup, Niels Skovbye Brandt og Emil 

Døssing. De 4 drenge svømmer henholdsvis 1.59.03; 1.57.70; 2.00.80 og 2.01.34. Det giver en tid 

på 7.58.87 og en samlet placering som nr. 17. 

 

 



Damer 

 

200 fri 

 

Her er 6 sigmadeltagere. 

Anne Føyn er hurtigste sigmasvømmer og kommer med i B-finalen med hurtigste tid. Anne er 

tilmeldt i tiden 2.07.39 og slår ind som den første i B-finalen i tiden 2.05.98. (Det er tæt på Annes 

pr. som er fra april 2016, hvor Anne svømmede 2.05.29.)  

Ingrid Lindemann sætter pr med tiden 2.09.87 (2.10.31) og kommer i C-finalen. Her bliver det 

yderligere en pr. på over 1 sek., 2.08.48 og Ingrid slutter med en placering som nr. 18. Cornelia 

Bergqvist, Maria Lund og Laura Boutrup kommer ind i tiderne 2.13.24; 2.14.89 og 2.15.24. Lauras 

tid er en pr. på 2 1/2 sek. 

 

400 IM 

Mia Steen Duus går videre til A-finalen med hurtigste tid og sætter i A-finalen ny pr. i den flotte til 

4.45.40 og bliver Dansk Juniormester.  

 

Caroline Buhl Schrøder sætter pr. med næsten 5 sek. 5.29.65 (5.34.18), Cornelia Bergqvist får tiden 

5.30.78 og Cassandra G Nygaard tager over 6 sek. af sin tid og slår ind i tiden 5.31.15 (5.37.37).  

 

50 fly 

Therese Sand Frederiksen og Maria Lund er med. Terese får tiden 29.90 og Maria Lund 31.19. 

Maria tidligere pr. er 32.41. 

 

200 bryst 

 

Her er Thea Blomsterberg videre med hurtigste tid, Josephine Kruse med næst hurtigste tid og Julie 

Krog Rose med 7. hurtigste tid. Julies til er en pr. på næsten 3 sek. 2.35. 92 (2.38.23) I A-finalen 

tager Thea guldet i tiden 2.25.75. Thea har den danske juniorrekord der lyder på 2.25.25, som Thea 

satte til DM for hold i 2016, Josephine får sølv i tiden 2.31.97 og Julie Krog Rose bliver nr. 7og 

sætter pr igen i tiden 2.34.97.Esther Marie Heuniche får tiden 2.50.70. En tid tæt på Esthers pr. på 

2.49.67. 



 

, 

 

 
 

4x 200 individuel medley 

Sigma 1 piger med Thea Blomsterberg (2.22.42), Anne Føyn (2.21.28), Mia Steen Duus (2.16.57 og 

Josephine Kruse (2.19.69) vinder sølv i tiden 9.19.96 efter KVIKs piger.  

 

Sigma 2 bliver nr. 13 i tiden 10.08.36. Det er med Julie Stampe, Julie K. Rose, Ingrid Lindemann 

og Maria Lund. 

 
 



DM for juniorer - dag 2 

 

3. november 2017 

Kirsten Andersen 

 

Herrerne tager sølv i 4 x 200 individuel medley, pigerne bronze i 4 x 200 fri og Alexander 

Aslak Nørgaard bronze i 400 medley. Der bliver til i alt 2 A-finaler, en B-finale og 1 C-finale 

samt mange personlige rekorder. 

 

 

Herrer 

 

200 fri 

Vi har 5 svømmere med i 200 fri, og det bliver til pr til 4 svømmere. Hurtigste sigma-svømmer er 

Jannick Hansen, der sætter pr. med 4 sek., ny pr. 2.01.69 Frederik Ibsen tager ikke mindre end 3 

sekunder af sin tid, der bliver 1.58.96 (2.01.72). Niels Skovby Brandt sætter pr. med næsten 5 sek. 

Den ny pr-tid er 2.01.53 (2.06.07). Emil Døssing slår ind i tiden 2.01.69 (2.05.60). Mikkel Eg 

Ibsens tid bliver 2.04.71, kun 7/100 fra hans tidligere pr. 

 

400 medley 

Alexander Aslak Nørgaard har næst hurtigste tid i indledende, 4.29.74. I A-finalen vinder Aslak 

Bronze i tiden 4.25.42, en pr. på over 4 sek. Ulrik Blach Petersen går videre til B-finalen med 



hurtigste tid, 4.37.56, som er en pr. på 3 sek. I B-finalen tager han yderligere et par sekunder af og 

vinder B-finalen i tiden 4.35.10. 

 

50 fly 

Her har vi Frederik Eg Ibsen og Mikkel Eg Ibsen i vandet, Det bliver tider lidt over pr. Frederik går 

28.03 og Mikkel 29.23. 

 

200 bryst 

Ulrik Blach Petersen slår ind i tiden 2.28.93, som er tæt på hans pr. Ulrik vælger at melde fra til C-

finalen for at koncentrere sig om de øvrige aftenløb. Niels Skovbye Brandt sætter pr. med 2 

sekunder i tiden 2.32.44 (2.34.44) 

 

4 x 200 individuel medley 

Sigma 1 herrer ligger i næst hurtigste heat på bane 1 som outsidere. På holdet er Oliver Schiellerup, 

Ulrik Blach Petersen, Alexander Aslak Nørgaard og Sebastian Tullberg. Oliver sætter pr. med 10 

sek., Ulrik med 5 sek. og Alexander Aslak med 4 sek. Sebastian har sidste tur og stikker 

fuldstændig af - og slår ind, mens resten har 25 m igen. Tiden bliver 8.34.98. I det efterfølgende 

heat er kun Gentoftes herrer hurtigere, og drengene får sølv i tiden 8.34.98. 

 

 
 

 



Damer 

 

200 fly 

Anne Føyn går videre til A-finalen med 4. hurtigste tid, 2.19.92. I finalen ender Anne lige udenfor 

medaljerækken som nr. 4 i tiden 2.19.12, en forbedring af hendes pr. på 83/100. 

 

Therese Sand Frederiksen og Laura Boutrup slår ind i tiden 2.40.51 og 2.43.11 - et stykke fra deres 

pr. 

 

100 ryg 

Her har vi tre svømmere i vandet. Alle sætter pr. Julie Stampe er hurtigste sigmasvømmer og får i 

indledende tiden 1.06.70 (1.07.10). Det giver en plads i C-finalen, hvor Julie tager yderligere af 

tiden og slutter som nr. 22 i tiden 1.06.46. Maria Lund sætter pr. med tiden 1.07.83 (1.08.85) og 

Caroline Buhl Schrøder slår ind i tiden 1.09.46, en pr. på næsten 2 sek. 

 

50 fri 

Ingrid Lindemann og Therese Sand Frederiksen svømmer begge lidt over pr. og slår ind i tiden 

28.34 og 29.11. 

 

1500 fri 

Laura Boutrup er tilmeldt i tiden 19.19.74, som er omregnet fra langbane. Laura tager 50 sek. af den 

omregnede tid og slår ind i tiden 18.28.97. Det giver en samlet placering som nr. 14. 

 

4 x 200 fri 

På sigma piger 1 er Mia Steen Duus, Anne Føyn, Ingrid Lindemann og Josephine Kruse. Pigerne 

vinder bronze i tiden 8.23.52. På Sigma piger 2 er Julie Stampe, Thea Blomsterberg, Cornelia 

Bergqvist og Maria Lund. Holdet bliver nr. 14 i tiden 8.48.93.  

 

Tillykke med de flotte resultater. 

 

Go Sigma 

  



DM for juniorer på kortbane, dag 1 

 
Foto: Glæde hos Aslak, da han ser tiden i 800 fri - under de 8.00 med flere sekunder, sådan. 

 

03.11.2017 

Kirsten Andersen 

 

Torsdag startede DM for Juniorer i Århus Svømmestadion. Det blev til guld til Alexander 

Aslak Nørgaard i 800 fri og til Josefine Kruse i 100 bryst. I alt 4 A-finaler og 5 c-finaler. Der 

bliver endvidere sat mange personlige rekorder. 

 

 

Herrer 

 

100 IM 

Her var 4 drenge i vandet.  

Niels Skovby Brandt satte pr med 1 1/2 sek. og kom ind i tiden 1.02.81 som nr. 26. Frederik Ibsen 

var desværre ude for, at der var en teknisk fejl i forbindelse med starten af heatet, og svømmerne 

var i tvivl om, hvorvidt de skulle gennemføre eller ej. Svømmerne fortsatte, og Frederik blev noteret 

for tiden 1.04.45. Der var senere omsvømning - men på grund af diverse misforståelser, fik Frederik 

ikke en ny chance. Fredrik Røgind forbedrede sin tid med nogle hundrededele og kom ind i tiden 



1.04.67. Mikkel Eg Ibsen satte pr. med over 1 sek. og slog ind i tiden 1.06.83. 

 

200 ryg 

Ulrik Blach Petersen satte i indledende pr. med lidt over 4 sek. og slog ind i tiden 2.10.72. Det gav 

en plads i c-finalen med hurtigste tid. I c-finalen forbedrede Ulrik tiden yderligere til 2.08.36 og 

slutter som nr. 17 med 13. hurtigste tid. 

Emil Døssing satte også pr. og forbedrede sin tid fra 2.16.56 til 2.15.17. 

 

50 bryst 

Niels Skovby Brandt slår ind i tiden 31.23. Det er en pr. på lidt over 1 sek. Det giver en plads i C-

finalen, hvor Niels forbedrer sin tid yderligere med nogle hundrededele til 31.18. Det giver en 

samlet placering som nr. 18. 

 

100 fri 

Hurtigste sigmasvømmer er Jannich Hansen, der bliver nr. 41 i tiden 54.70 - et stykke fra hans pr. 

Frederik Ibsen er tilmeldt i en omregnet 50 m tid og forbedrer sin kortbanetid fra 56.47 til 55.49. 

Mikkel Ibsen sætter pr med nogle hundrededele og bliver noteret for tiden 57.87. 

 

800 fri 

I indledende har vi Frederik Bornemann i vandet, og Frederik er tilmeldt i en omregnet 50 m-tid på 

8.38.38 og sætter ift. den omregnede tid pr. med 10 sek., 8.30.41. Det giver en samlet placering som 

nr. 10. 

 

Finaleheatet bliver svømmet om aftenen. Alexander Aslak Nørgaard kommer for første gang under 

8.00 og vinder guld i tiden 7.57.10 - en forbedring på 4 sek.  

 

4 x 100 IM 

På Holdet Sigma 1 drenge svømmer Ulrik Blach Petersen, Niels Skovby Brandt, Frederik 

Bornemann og Alexander Aslak Nørgaard. Det bliver til en tid på 4.05.22. Det er en placering som 

nr. 21. Sigma 2 drenge er med Emil Døssing, Frederik Røgind, Frederik Eg Ibsen og Jannick 

Hansen. Holdet slutter som nr. 23 i tiden 4.10.31 

 

Damer 

 

100 fly 

Anne Føyn forbedrer i indledende sin tid fra 1.03.66 til 1.03.13 og går videre til A-finalen med 7. 

bedste tid. I finalen forbedrer Anne tiden yderligere til 1.02.52 og slutter som samlet nr. 7. 

 

Therese Sand Frederiksen bliver nr. 30 i tiden 1.07.60, Maria Lund nr. 57 i tiden 1.11.97, Laura 

Boutrup nr. 60 i tiden 1.12.58 (pr med 70/100) og Cecilie Porsdal nr. 62 i tiden 1.13.11. 

 

200 IM 

Anne Føyn sætter pr med over 2 sekunder og slår ind i tiden 2.21.57. Det giver en plads i A-finalen 

med 7. bedste tid. I A-finalen tager Anne yderligere 1 sek. af tiden og slutter som nr. 7 i tiden 

2.20.75. 



 

Julie Krog Rose har 18. bedste tid i indledende og får en pr i tiden 2.26.46. Julie er videre til c-

finalen. Julie slutter som nr. 23 i tiden 2.27.27 

 

Ingrid Lindemann sætter pr. med 57/100 i tiden 2.32.02, Cornelia Bergquist går 2.32.95 med en pr. 

på ca. 1 sek. Caroline Buhl Schrøder og Cassandra G. Nygaard er lidt over deres pr og får tiderne 

2.38.789 og 2.39.95. 

 

50 ryg 

Hurtigste sigmasvømmer er Maria Lund, der bliver nr. 41 i tiden 32.37 - en lille pr (32.44). Julie 

Stampe får tiden 32.49, Caroline Buhl Schrøder sætter pr i tiden 33.16 (33.90). Therese Sand 

Frederiksen er et stykke fra sin pr og slår ind i tiden 35.56. 

 

100 bryst 

Josephine Kruse har hurtigste tid i indledende og vinder også finalen i tiden 1.08.94. Josephine har 

den danske juniorrekord, der lyder på 1.07.93. 

Julie Krog Rose sætter pr med 21/100 i indledende og går videre til C-finalen. her bliver tiden 

forbedret til 1.15.46 og Julie slutter som nr. 20.  

 

Også Esther Marie Heunicke sætter pr i tiden 1.17.61 (1.19.01) 

 

400 fri 

Ingrid Lindemann sætter pr. med over 8 sek. og kommer med tiden 4.35.02 i C-finalen. Her bliver 

det til pr. igen og Ingrid slutter som nr. 17 i tiden 4.29.43. Samlet pr. på over 14 sekunder. 

Cornelia Bergqvist forbedrer også sin tid fra 4.40.81 til 4.38.90. Laura Boutrup tager 1 1/2 sek. af 

sin bedste tid og slår ind i tiden 4.44.33. Caroline Buhl Schrøder er et stykke fra sin pr og slutter i 

tiden 4.52.52. 

 

4 x 100 fri 

Sigma 1 holdet er med Anne Føyn, Ingrid Lindemann, Julie Stampe og Josephine Stampe. Piger 

bliver nr. 11 i tiden 3.59.82. Sigma 2 holdet er med Julie krog Rose, Cornelia Bergqvist, Therese 

Sand Frederiksen og Maria Lund. Piger får tiden 4.08.14 og slutter som nr. 26. 

 

Nogle af vores øvrige junior medaljekandidater deltager først senere på ugen, da de også skal med 

til DM i næste uge, og der skal de være med i kampen om udtagelserne til EM på kortbane. Det 

gælder Sebastian Tullberg Poulsen, Thea Blomsterberg og Mia Steen Duus.  

 

  



Svensk toptræner bliver Sigmas nye 

førsteholdstræner 

 
 

26. oktober 2017 

Ulrik Brandt 

 

Det er med stor glæde og stolthed, at Sigma Swim kan præsentere sin kommende 

førsteholdstræner. Fra den 1. januar 2018 vil den succesrige svenske træner Jonas 

Lundström stå i spidsen for Sigmas førstehold. 

 

Jonas Lundström kommer fra en stilling som elitetræner i Helsingborgs Simsällskap, som er en af 

Sveriges førende svømmeklubber. Han har i en årrække desuden fungeret som træner på det 

svenske landshold. Siden 2006 har han således trænet svømmere, der har deltaget i EM, VM og OL, 

ligesom han har trænet 12 forskellige svenske mestre. 

  

International profil støtter op om Sigmas vision 

Det er ikke en hemmelighed, at Sigma Swim har store ambitioner for fremtiden, og at man i 

søgningen efter en ny elitetræner for klubbens førstehold har kigget efter en international profil. Og 

det er netop, hvad man nu får med ansættelsen af Jonas Lundström.  

- I Sigma arbejder vi målrettet mod, at vores svømmere kvalificerer sig til såvel EM, VM, OL og 

EJM. Derfor har det været vigtigt for os at få fat på en træner med gode internationale resultater på 

sit CV, siger Inga Nørby, bestyrelsesformand i Sigma Swim Birkerød, og hendes formandskollega i 

Sigma Swim Allerød, Louise Krag Andersen, supplerer: 

- Med ansættelsen af Jonas Lundström mener vi netop at have fundet en træner, der kan være med 

til at virkeliggøre og videreudvikle vores ambition om at være blandt de førende svømmeklubber 

herhjemme og i Norden. 

  



Svømmeglæde en grundlæggende drivkraft 

Hvad er så hemmeligheden bag Jonas Lundströms mange imponerende resultater? Spørger man 

ham selv, er han ikke i tvivl: 

- Det, som jeg lægger størst vægt på som træner, er, at der skal være en grundlæggende glæde hos 

mine svømmere. En anden vigtig ting, som jeg lægger vægt på, er kontinuitet over tid og en lyst og 

nysgerrighed i forhold til at ville udvikle sig som svømmer. 

Om sine mål som Sigma Swims kommende elitetræner siger han:  

- Et af målene er selvfølgelig, at Sigma skal være Danmarks bedste klub på både junior- og 

seniorniveau. Et andet mål er, at Sigma skal være ledende i Norden, og at Sigma skal være det 

ledende elitemiljø i Danmark – og det potentiale ser jeg helt klart i Sigma! 

 

 

CV 

Født: 1975 (42 år) 

Familie: To børn og samlever 

Bor: Helsingborg 

Meriter som svømmer: Deltog som seniorsvømmer ved EM i 1993, 1995 

og 1997 samt ved VM i 1997, hvor han svømmede finalen på 1500 

meter. Har desuden i alt vundet 13 guldmedaljer ved SM. 

Meritter som træner: Helsingborgs Simsällskap fra 1998, siden 2005 

som elitetræner. Har haft svømmere ved og har selv været udtaget som 
træner til såvel EM, VM som OL. Træner pt. de tre hurtigste herrer i 

Sverige, har været træner for den svenske svømmestjerne Louise 
Hansson, har i løbet af de sidste 10 år trænet 12 forskellige svenske 

mestre. 

Fra den 1. januar 2018 førsteholdstræner i Sigma Swim. 

  
    

  



DM for hold, 2. dag 

 

 

8. oktober 2017 

Kirsten Andersen 

 Sigma fik sølv med 50.783 point efter Aalborg med 52.145 point. Bronzen gik til Kvik 

Kastrup, der sluttede med 48.866 point.  

Efter nogle spændende dage i Kastrup kunne Sigmas svømmere glæde sig over en flot placering 

som næstbedste klubhold i Danmark - kun overgået af Aalborg. Sigma har ellers tradition for at 

have pokalen - den har dog været omkring Esbjerg nogle gange - men pokalen har mest boet i 

Sigma - men i år var Aalborgs hold for stærke. Hvor stillingen sidste år bølgede frem og tilbage 

mellem Sigma, Kvik og Aalborg var det tydeligt allerede efter 1 afsnit, hvem der ville ende med 

guld-, sølv og bronzemedaljerne. Det forhindrende dog ikke en fænomenal stemning i hallen - 

specielt i sidste afsnit, hvor taget næsten løftede sig under den afsluttende holdkap. 

 

Det samlede hold bestod på herresiden af: Alexander Aslak Nørgaard, Niklas Thielemann, Gustav 

Friberg, Andreas Schiellerup, Frederik Dalhøj Paulsen, Anton B Andersen, Andreas Mårtensson, 

Alexander Eggers, Emil Engels Henriksen, Sebastian Tullberg, Jacob L Skytte og Ulrik Blach 

Petersen. På damesiden var holdet: Marina Heller Hansen, Sara Krog Christoffersen,Camilla 

Dufour, Maj Howardsen, Anna Boutrup, Caroline Erichsen, Katharina Nekhorochko, Mia Steen 

Duus, Thea Blomsterberg, Josephine Kruse, Lise-Lotte Larsen Bentin, Julie Stampe og Anne Føyn.  



 
 

Herrer 

 100 fly 

I 100 fly havde vi Frederik Dalhøj Paulsen i vandet. Frederik vandt sit heat i den flotte tid 54.76 og blev 

samlet nr. 3. Gustav Friberg slog ind i tiden 56.14 og blev nr. 8. 

 

400 medley 

Alexander Aslak Nørgaard blev nr. 10 i tiden 4.32.94 og Anton Borring Andersen nr. 13 i tiden 4.42.88. 

Anton har været syg op til stævnet, så det var et stykke fra pr. 

 

50 bryst 

Niklas Broch Thielemann slog ind i tiden 29.30 kun 3/100 fra hans pr. og blev nr. 5. Alexander Eggers satte 

ny personlig rekord og kom for første gang under 30 med tiden 29.98. Det gav en plads som nr. 10. 

 

200 ryg 

Gustav Friberg var dagens hurtigste herre i tiden 2.00.39. Sebastian Tullberg flotte undervandsarbejde blev 

kommenteret af speakeren, og det så også ud som om, at Sebastian var godt tilfreds med tiden 2.02.72, der 

var 4. hurtigste tid. 

 

4 x 200 fri 

Frederik Dalhøj Paulsen (1.49.55), Alexander Aslak Nørgaard (1.54.51), Andreas Mårtensson (1.54.53) og 

Niklas Broch Thielemann (1,52,68) kæmpede om 3. og 4. pladsen mod Hovedstadens herrer. Aalborgs 

herrer og Kviks herrer var for hurtige. Det blev til en 4. plads i tiden 7.31.27. 

 



 

100 bryst 

Niklas Thielemann og Alexander Eggers svømmede henholdsvis 1.04.01 og 1.05.49. Alexanders tid var på 

hundrededele samme tid som hans pr., som han satte til DMH sidste år. Niklas tid gav en 7. plads, og 

Alexander blev nr. 10. 

200 fly 

Frederik Dalhøj Paulsen svømmede en flot tid på 2.02.25 og blev nr. 4. Emil Engels Henriksen satte pr. for 2. 

gang til dette stævne. Denne gang med næsten 2 sekunder. Den nye tid lyder 2.05.63 (2.07.55) og var 9. 

hurtigste tid. 

 50 fri 

Andreas Schiellerup vandt igen, igen sit løb i tiden 22.61, og Sebastian Tullberg tog 3. pladsen i tiden 22.90. 

1500 fri 

Alexander Aslak Nørgaard bliver nr. 4 i tiden 15.40.20 og Andreas Mårtensson nr. 10 i tiden 16.08.68. 

 4 x 100 fri 

Publikum var varmet godt op, da holdkappen skulle begynde. Og taget løftede sig nærmest, da Sigma lagde 

sig i front foran Aalborg. Sebastian Tullberg var først i og svømmede 50.33, så fulgte Andreas Schiellerup og 

fik lavet et stort hul til resten af feltet med tiden 49.88. Alexander Eggers var 3. herre og gik 51.64, 

hvorefter Gustav Friberg lukkede med tiden 50.97 - og Sigmas Herrer sluttede i tiden 3.22.82 i hurtigste tid, 

mens Aalborgs herrer måtte nøjes med 2. pladsen i tiden 3.23.18. Sebastians tid var samtidig en pr. 

på 54/100. 



  

For herrernes vedkommende blev det på 2. dagen til endnu 3 personlige rekorder oveni de 7 fra i går - samt 

3 1.-pladser, 2 3.-pladser, 4 4.-pladser, 1 5.-plads, 1 7.-plads, 1 8.-plads, 1 9.-plads, 4 10.-pladser og 1 13.-

plads. 

 Damer 

  

 

100 fly 

Caroline Erichsen viser med al tydelighed, hvem der er hurtigst i fly og slår ind i tiden 58.72 - en tid der er 

tæt på Carolines pr. Lise-Lotte Larsen Bentin går 1.02.11 og tager 8.-pladsen. 

400 medley 

Mia Steen Duus bliver nr. 3 i tiden 4.48.84. Maj Howardsen sætter pr. med over 3 sekunder med tiden 

4.51.30 (4.54.51) og bliver nr. 5. 

50 bryst 

Josephine Kruse og Sara Krog Christoffersen bliver nr. 3 og 4 med tiderne 32.34 og 32.50. 

200 ryg 

I 200 ryg er Mariana Heller Hansen og Katharina Nekhorochko i vandet. Marina svømmer 2.14.68 og 

Katharina 2.20.51. Marina bliver nr. 5 og Katharina nr. 12. 



  

4 x 200 fri 

Endnu en spændende holdkap, hvor Aalborg og Sigma kæmpede. Efter 3. svømmer var Sigma foran, men så 

sendte Aalborg et af deres rigtig stærke kort i vandet, og Sigmas damer måtte nøjes med 2.-pladsen. Holdet 

var med Maj Howardsen (2.01.07), Caroline Erichsen (2.02.91), Marina Heller Hansen (1.59.83) og Anne 

Boutrup (2.05.86). Holdet sluttede i tiden 8.09.67, mens vindertiden lød 8.06.24. 

100 bryst 

Som ventet markerer Sigma sig flot i 100 bryst. Sara Krog Christoffersen slår ind i tiden 1.09.61 og Josephine 

Kruse i 1.09.63 og bliver henholdsvis nr. 2 og 3. 

200 fly 

I 200 fly fik Maj Howardsen 4. hurtigste tid, 2.14.55. Mia Steen Duus gik 2.16.18. Det var en flot personlig 

rekord. Mia tidligere bedste tid var 2.18.96. 

50 fri 

Caroline Erichsen er stærkt svømmende og sætter personlig rekord i tiden 25.86 (26.00). Caroline bliver nr. 

4 efter blandt andet Pernille Blume og Mia Ø Nielsen. Camilla Dufour slår også sin egen rekord og forbedrer 

sin tid til 27.21 (27.71) og bliver nr. 12. 

800 fri 

Marina Heller Hansen og Anna Boutrup toger 3. og 8. pladsen i tiderne 8.50.13 og 9.02.35. 

4 x 100 fri 

Også damernes holdkap bliver spændende - ikke mindst fordi Gladsaxes kvinder med Pernille Blume på 

holdet har svømmet 3.44.50 i første heat. Skal de have sejren eller kan Aalborg eller Sigma slå dem? De 

første 200 m fører Sigma foran Aalborg, men Aalborg slår ind i tiden 3.44.51, mens Sigmas damer bliver nr. 

3 i tiden 3.47.26. Mellemtiderne var: Caroline Erichsen 56.25, Maj Howardsen 57.09, Camilla Dufour 58.44 

og Marina Heller Hansen 55.48. 

Det blev til 4 personlige rekorder til Sigmas damer samt 1 1.-plads, 2 2.-pladser, 5 3. pladser, 3 4.-pladser, 2 

5.-pladser, 1 6.-plads, 2 8.-pladser og 2 12-pladser. 

 

Stævnet sluttede med, at svømmerne kom udklædt til præmieoverrækkelsen, som der er tradition for. 

Stort tillykke til svømmerne og trænerne.   

  

  



DM for hold 

 
7. oktober 2017 

Kirsten Andersen 

 

Efter første dag ligger Aalborg i front med 26.537 point foran Sigma med 26.077 og på 3. pladsen følger 

Kvik Kastrup med 25.172 point. Kvik Kastrup lægger hal til DM for hold i Ligaen - og uanset om du har 

oplevet ligaen tidligere eller ej, så tag forbi Kastrup i morgen og oplev stemningen. Der er flot svømning, 

en god speaker og masser af gang i den. Hvis det er helt umuligt, så følg med på livetiming og hep 

hjemme i stuen. Herrerne satte på førstedagen 7 og damerne 2 personlige rekorder selv om sæsonen 

først lige er startet. 

 

Foreløbig resultat: 

1. Aalborg 26.537 

2. Sigma Swim 26.077 

3. Kvik Kastrup 25.172 

4. Triton 24.430 

5. Hovedstaden 24.212 

6. Gladsaxe 23.932 

7. Lyngby 23.815 

8. Horsens 22.172 

9. Vat Copenhagen 21.755 



 

 

 

Herrer 

 

100 fri 

Det startede godt for herrerne, hvor Frederik Dalhøj Paulsen med tiden 49.93 satte ny personlig rekord - og 

Frederik havde da også hænderne over hovedet, da han så sin tid på scorebordet og fik noteret dagens 

hurtigste tid på 100 fri. I vandet var også Jacob Lerche Skytte, der med tiden 52.70 fik 12. hurtigste tid. 

 

200 medley 

Sebastian Tullberg slår ind i tiden 2.02.61, som er tæt på hans pr og slutter som nr. 4. Også i dette løb 

kommer der en pr., idet Emil Engels Henriksen forbedrer sin tid fra 2.09.74 til 2.08.41. Det giver en 12. 

plads. 

 

 
 

Foto: Sebastian Tullberg på bane 2. 

 

50 ryg 

Andreas Schiellerup viser, at selv om han ikke har svømmet så meget, siden han kom retur fra USA, så kan 

han stadig svømme fra de øvrige og får dagens hurtigste tid 25.68. Gustav Friberg bliver noteret for tiden 

25.74, så 1. og 2. pladsen betyder, at Sigma får vist at vi i den grad er med i kampen. 



 

400 fri 

Alexander Aslak Nørgaard lægger hårdt ud og ser sig ikke tilbage og får ny personlig rekord med tiden 

3.57.69, en forbedring på over 2 sek. Det er 6. hurtigste tid. Niklas Broch Thielemann går 4.00.96, og det er 

10. hurtigste tid. 

 

100 medley 

Gustav Friberg (55.19), Niklas Broch Thielemann (1.03.54), Frederik Dalhøj Paulsen (54.60) og Sebastian 

Tullberg (49.67) bliver nr. 2 i tiden 3.43.00 efter Aalborg (3.41.45) 

 

I andet afsnit fortsætter herrerne den flotte svømning. 

 

100 ryg 

Der er glæde i Sigma-lejren, da de to hurtigste herrer igen er Andreas Schiellerup, 54.28 og Gustav Friberg, 

55.04. 

 

200 bryst 

Niklas Broch Thilemann og Andreas Mårtensson bliver henholdsvis nr. 6 og nr. 12 med tiderne 2.20.20 og 

2.25.90.  

 

50 fly 

Andreas Schiellerup er hurtigste herre i tiden 24.25, og Alexander Eggers får en tid på 25.83 og slår ind på 

en delt 7. plads. Også her er der tale om en pr, idet Alexander tidligere har svømmet 26.50. 

 

200 fri 

Både Frederik Dalhøj Paulsen og Alexander Aslak Nørgaard er flyvende og sætter begge pr. Frederik bliver 

nr. 3 i tiden 1.49.15 (1.49.32), mens Alexander bliver nr. 8 i tiden 1.53.70 (1.54.05) 

 

100 medley 

De personlige rekorder fortsætter. Sebastian Tullberg forbedrer sin tid med over 3 sekunder fra 59.73 til 

56.27. Det er næst hurtigste tid - kun overgået af Daniel Skaaning. Alexander Eggers bliver nr. 6 i tiden 

58.30. 

 

I alt bliver det for herrernes vedkommende til 7 personlige rekorder. 4 første pladser, 4 andenpladser, 1 

tredjeplads, 1. fjerdeplads, 3 sjettepladser, 1 7. plads, 1 ottendeplads, 1 tiendeplads og 3 tolvtepladser. 

 

Damerne 

 

100 fri 

I første løb er Camilla Dufour og Sara Krog Christoffersen i vandet, og de bliver henholdsvis nr. 9 og 10 med 

tiderne 58.51 og 58.54. Camillas tid er en pr. på 3/100.  

 

200 IM 

Mia Steen Duus får 5. hurtigste tid 2.19.17. I vandet er også Josephine Kruse, der med en ny pr. på over 3 

sek. slår ind i tiden 2.21.46. Det giver en 9. plads. 

 



50 ryg 

Caroline Erichsen ligger på bane 5 med Mie Ø Nielsen på bane 6. Caroline vender først, og det ser ud som 

om, at kampen kommer til at stå mellem Caroline og Victoria Bjerre, der ligger på bane 4. Men Mie får fart 

på til sidst og slå ind 1/100 før Caroline og Victoria Bjerre fra Gladsaxe, der begge bliver noteret med tiden 

28.27. Katharina Nekhorochko bliver nr. 10 i tiden 29.67. 

 

400 fri 

Maj Howardsen og Marina Heller Hansen er oppe imod 2 stærke Aalborgpiger - og mens Aalborg bliver nr. 1 

og 4, bliver Maj og Marina henholdsvis nr. 2 og 3 med tiderne 4.15.24 og 4.16.14. 

 

4 x 100 medley 

Katharina Nekhorochko (1.03.87), Josephine kruse (1.09.49), Lise-Lotte Larsen Bentin (1.01.94) og Mia 

Steen Duus slutter som nr. 4 i tiden 4.13.88. Aalborg har et stærkt hold og vinder i tiden 4.04.30. 

 

100 ryg 

Katharina Nekhorochko og Lise-Lotte Larsen Bentin slutter midt i feltet som henholdsvis nr. 9 og 10 i 

tiderne 1.03.37 og 1.04.14. 

 

200 bryst 

Sigma stærke brystsvømmere Thea Blomsterberg og Sara krog Christoffersen bliver nr. 2 og 3 i tiden 

2.28.61 og 2.29.85.  

 

50 fly 

Caroline Erichsen bliver nr. 2 i tiden 26.94. Camilla Dufour bliver nr. 11 i tiden 28.72.  

 

200 fri 

I 200 fri er Marina Heller Hansen dagens hurtigste kvinde med tiden 1.59.48. Maj Howardsen bliver nr. 4 i 

tiden 2.00.57. 

 

100 medley 

Lise-Lotte Larsen Bentin og Mia Steen Duus svømmer henholdsvis 1.04.74 og 1.05.19 og bliver nr. 8 og 9. 

 

For damernes vedkommende blev det til 2 personlige rekorder. 1 førsteplads, 4. andenpladser, 2 

tredjepladser, 2 fjerdepladser, 1 femteplads, 1 ottendeplads, 4 niendepladser, 3 tidendepladser og 1 11-

plads. 

 

Glæd dig til i morgen. Der er nogle af de lange løb, hvor Sigma OGSÅ plejer at klare sig rigtig godt. GO 

SIGMA 

 

 

 

 

 

 



 

 Østdansk mesterskab, 3. dag 

 
Foto: Dagens første sigmasvømmer, Frederik Bornemann gør klar til 400 IM, 

 

25. september 2017 

Kirsten Andersen 

 

Sigma dominerede som de foregående dage stævnet. Det blev søndag til 5 seniorguld, 4 seniorsølv, 3 

seniorbronze samt 4 juniorguld og 3 juniorsølv til damerne. Herrerne får 5 seniorguld, 2 seniorsølv og 3 

seniorbronze samt 5 juniorguld og 2 juniorbronze. Dertil guld og sølv til damerne og guld til drengene i 4 

x 100 medley.  

 

50 ryg, herrer: Seniorsølv og juniorguld samt seniorbronze  

Sebastian Tullberg slår ind i tiden 27.23 og tager dermed både sølv for senior- og juniorguld. Alexander 

Eggers får bronze. 

I B -finalen er 3 sigmasvømmere, Oliver Schiellerup, der vinder B-finalen i tiden 29.13 og Emil Døssing og 

Niels Skovby Brandt, der slår ind samtidig i tiden 30.85. 

 



 
 

50 ryg, damer: seniorsølv 

Caroline Erichsen får sølv i tiden 29.21. 

I A-finalen er også Katarina Nekhorochko der bliver nr. 6 i tiden 30.35. 

I B-finalen er 3 sigmasvømmere: Lise-Lotte Larsen Bentin, der slutter samlet som nr. 9 (31.05); Camille 

Dufour, nr 11 i tiden 31.48 og Julie Stampe nr. 16 i tiden 32.09. 

 

 
 

 

 

 



50 bryst, herrer; Seniorbronze 

Alexander Eggers får bronze i tiden 30.74 

 

 
 

50 bryst, damer: Seniorbronze og juniorguld og -sølv 

Josephine Kruse har 3. hurtigste tid, 33.45 og vinder seniorbronze og juniorguld. Thea Blomsterberg er 

samlet nr. 5, men næst hurtigste junior og får juniorsølv i tiden 33.72. 

I B-finalen er Julie K. Rose, der slutter på en samlet 13. plads i tiden 35.63. 

 

 
 

 



400 IM; herrer; Seniorsølv samt juniorguld og -bronze 

400 IM svømmes med formodet hurtigste heat om aftenen. Her deltager 4 herrersvømmere. Alexander 

Aslak Nørgaard vinder seniorsølv og juniorguld i tiden 4.36.08. Ulrik Blach Petersen får juniorbronze i tiden 

4.40.60 i 5. hurtigste tid. 

Anton Borring Andersen kommer ind som nr. 4 i tiden 4.40.44 og Emil Engels Henriksen som nr. 8 i tiden 

4.45.30. 

Frederik Bornemann har svømmet om formiddagen og slutter som samlet nr. 11 i tiden 4.56.16. 

 

 
 

 

100 fri, damer: Seniorsølv 

Marina Heller Hansen får sølv i tiden 56.59. 

I B-finalen slår Anna Boutrup ind i tiden 1.00.98 og slutter som nr. 13. 

 

 



 

100 fri, herrer: Seniorguld og juniorguld 

Sebastian Tullberg har hurtigste tid 51.57 og får både seniorguld og juniorguld. 

I A-finalen er også Oliver Schiellerup, der med tiden 54.42 bliver nr. 8. 

I B-finalen deltager Frederik Eg Ibsen, der med tiden 56.84 slutter som samlet nr. 15. 

 

200 ryg, damer: Seniorguld og juniorsølv 

Hurtigste i vandet er Marina Heller Hansen, der får guld i tiden 2.15.37. Katharina Nekhorochko har 4. 

hurtigste tid, 2.18.89 og får juniorsølv. 

I B-finalen er Julie Stampe og Caroline Buhl Schrøder, der slutter samlet som henholdsvis nr. 11 (2.23.85) og 

nr. 16 (2.20.72) 

 

200 ryg, herrer: Seniorguld 

Gustav Friberg vinder guld i tiden 2.01.82, 5 ½ sekund foran sølvvinderen. 

I B-finalen deltager Emil Døssing, der slutter som nr. 10 samlet i tiden 2.16.56. 

 

100 fly, damer: Seniorguld, -sølv og -bronze samt juniorguld 

Caroline Erichsen slår ind i den flotte tid 59.39 og vinder guld, Lise-Lotte Larsen Bentin tager sølvet i tiden 

1.02.73 og Mia Steen Duus får 3. hurtigste tid og får både seniorbronze og juniorguld i tiden 1.03.15. 

I A-finalen er også Camilla Dufour der slutter som nr. 4 i tiden 1.03.98 

I B-finalen deltager Therese Sand, der bliver samlet nr. 11 i tiden 1.07.40. 

 

 



 

100 fly, herrer: Seniorguld og -bronze samt juniorguld 

Frederik Dalhøj Paulsen tager guldet i tiden 56.12, Sebastian Tullberg har 3. hurtigste tid og får 

seniorbronze og juniorguld i tiden 57.20. 

 

200 bryst, damer: Seniorguld og -seniorbronze samt juniorguld og -sølv  

Thea Blomsterberg vinder løbet i tiden 2.29.92 og får seniorguld og juniorguld. Josephine Kruse har 3. 

hurtigste tid og får seniorbronze og juniorsølv i tiden 2.34.05. 

I B-finalen er Julie Krog Rose med og slutter som samlet nr. 10 i tiden 2.45.77. 

 

200 bryst, herrer: Juniorbronze 

Ulrik Blach Petersen har 7. hurtigste tid og får juniorbronze i tiden 2.29.23. 

I A-finalen er også Niklas Broch Thielemann, der har 4. hurtigste tid 2.26.15 og er 2/100 fra seniorbronze. 

I B-finalen deltager Niels Skovbye Brandt, der slutter som samlet nr. 9 i tiden 2.34.75. 

 

 
 

200 medley, damer: Senior- og juniorguld 

Mia Steen Duus slår ind i tiden 2.18.49 - det er hurtigste tid og giver Mia både seniorguld og juniorguld. 

I A-finalen deltager også Anne Føyn, der slutter som nr. 6 i tiden 2.23.74 

 

100 medley, herrer: Seniorguld 

Alexander Eggers tager guldet i tiden 58.61. Næsten 1 ½ sek. foran nr. 2. 



I A-finalen er Emil Engels Henriksen også med, og Emil slutter som nr. 6 i tiden 1.01.61. 

I B-finalen slår Niels Skovby Brandt ind i tiden 1.04.33 og slutter som samlet nr. 12. 

 

1500 fri, damer: Seniorguld og -sølv 

Marina Heller Hansen og Anna Boutrup følges af hele vejen - kun hundrededele adskiller deres splittider. 

Det bliver Marina der slår ind først i tiden 17.09.99 og tager guldet. Annas tid er 17.10.95 og giver sølv. Der 

er over 9 sekunder ned til bronzevinderen. 

 

800 fri, Herrer: Seniorguld og juniorguld 

Der er hård kamp om guldet. Tre herrer følges af hele vejen og kun 59/100 skiller i sidste ende guld fra 

bronze. Det er dog Alexander Aslak Nørgaard der slår ind først i tiden 8.17.11 og dermed tager både 

seniorguld og juniorguld foran konkurrenterne fra Nakskov og Triton. 

800 fri-heatet er det formodet hurtigste heat. Fra Sigma har Frederik Bornemann svømmet om 

formiddagen i tiden 8.48.43, det giver en samlet 8. plads. 

 

4 x 100 medley, damer: Guld og sølv 

Sigmas damer tager både guld og sølv. Guldholdet slår ind i tiden 4.10.85, og på holdet var Caroline 

Erichsen, Josephine Kruse, Mia Steen Duus og Marina Heller Hansen. Sølvholdet får tiden 4.15,63, og det er 

Katharina Nekhorochko, Thea Blomsterberg, Lise-Lotte Larsen Bentin og Camilla Dufour. Sigmas Piger 3 

slutter som nr. 9 ud af 17 hold. Her er det Maria Lund, Julie Krog Rose, Anne Føyn og Ingrid Lindemann, der 

slår ind i tiden 4.30.40. 

 

 



 

4 x 100 medley: herrer: Guld 

I modsætning til dag 1 og 2, hvor drenge 1 og 2 var sammensat som 2 helt lige hold og tog både guld og 

sølv, havde Bo valgt at stille med stærkeste hold. Sigmas Drenge 1 tog guldet i tiden 3.46.89 foran Triton 

Herrer (3.50.97). På guldholdet var Gustav Friberg, Niklas Broch Thielemann, Frederik Dalhøj Paulsen og 

Sebastian Tullberg. Sigmas drenge 2 slår ind i tiden 4.03.56 og slutter som nr. 6. På holdet var Alexander 

Eggers, Anton Borring Andersen, Emil Engels Henriksen og Alexander Aslak Nørgaard. 

 

 
 

 

 

  



Østdanske mesterskaber, 2. dag 

 
Foto: Morgenfoto -før det går løs. 

 

23. september 2017 

Kirsten Andersen 

 

På 2 dagen får Sigmas damer 5 seniorguld, 4 seniorsølv og 6 seniorbronze samt 4 juniorguld, 1 juniorsølv og 

1 juniorbronze. Sigmas herrer får 3 seniorguld, 4 seniorsølv og 3 seniorbronze samt 5 juniorguld. Derudover 

vinder Sigmas damer sølv i 4 x 100 fri, mens herrerne tager både guld og sølv i holdkappen.  

 

50 fri, Finale, damer: 1 seniorsølv 

Sølv til Caroline Erichsen i tiden 26.28.  

Marina Heller Hansen bliver nr. 5 i tiden 26.75.  I B-finalen bliver Lise-Lotte Larsen Bentin nr. 3 i tiden 27.55 

og slutter som nr. 11. 

 

50 fri, Finale, herrer: 1 seniorsølv og 1 seniorbronze samt juniorguld 

Sebastian Tullberg slår ind i tiden 23.65 som nr. 2. Det bliver til både seniorsølv og juniorguld.  

Frederik Dalhøj Paulsen er 3/100 efter og får seniorbronze i tiden 23.68.   

 

Alexander Eggers bliver nr. 4 i tiden 24.12. Oliver Schiellerup er med i B-finalen og slutter som samlet nr. 12 

i tiden 25.11. 



 

50 fly, finale, damer: 1 seniorguld og 1 seniorbronze 

Guld til Caroline Erichsen i tiden 27.16 og bronze til Lise-Lotte Larsen Bentin i tiden 28.33. 

Camilla Dufour bliver nr. 4 i tiden 28.73. 

 

Thea Blomsterberg er i B-finalen og slutter på en delt 13. plads i tiden 30.16 

 

50 fly, finale, herrer: 1 seniorguld 

Frederik Dalhøj Paulsen vinder guld i tiden 25.40.  

Alexander Eggers bliver nr. 7 i tiden 26.71. 

 

400 medley, finale, damer:1 seniorguld og juniorguld 

Mia Steen Duus vinder løbet i tiden 4.52.68 og tager dermed både senior- og juniorguld. 

 

200 fri, herrer, finale: 1 seniorbronze og juniorguld 

Alexander Aslak Nørgaard får seniorbronze og juniorguld i tiden 1.54.15. 

Oliver Schiellerup er med i B-finalen og slutter som samlet nr. 15 i tiden 2.01.66. 

 

200 fri, damer, finale: 1 seniorguld, 1 seniorsølv og juniorguld 

Marina Heller Hansen vinder guld i tiden 2.01.40. Anne Føyn er stærkt tilbage efter en længere periode 

med begrænset træning og tager seniorsølv og juniorguld i tiden 2.07.37. 

Anna Boutrup slutter som nr. 4 i tiden 2.07.44. I B-finalen deltager Julie Stampe og Ingrid Lindemann og 

bliver samlet nr. 12 og 13 i tiderne 2.12.99 og 2.13.44. 

 

100 ryg, herrer, finale: 1 seniorguld, 1 seniorbronze og 1 juniorguld 

Gustav Friberg stiller op for 1. gang for Sigma og vinder guld i tiden 55.77. Sølvet går til Frederik Dalhøj 

Paulsen i tiden 57.41. Sebastian Tullberg bliver nr. 4 i tiden 58.59. Det er hurtigste juniortid og dermed 

endnu en juniorguldmedalje. 

 

100 ryg, damer, finale: 1 seniorbronze 

Katharina Nekhorochko vinder seniorbronze i tiden 1.03.92.  

I B-finalen slutter Julie Stampe som nr. 2 og bliver dermed samlet nr. 10 i tiden 1.07.46. 

 

200 fly, herrer: finale: 

I A-finalen bliver Emil Engels Henriksen og Anton Borring Andersen henholdsvis nr. 5 og 6 i tiderne 2.11.28 

og 2.11.43. 

I B-finalen deltager Ulrik Blach Petersen og Frederik Eg Ibsen og slutter samlet som nr. 15 og 16 i 

tiderne  2.17.64 og 2.18.49. 

 

200 fly, damer: finale: Seniorguld, - sølv og -bronze samt juniorguld 

Sigma dominerede totalt A-finalen. Marina Heller Hansen tog guldet (2.14.83), Caroline Erichsen sølvet 

(2.16.65) og Lise-Lotte Larsen Bentin bronze i tiden 2.18.58. Mia Steen Duus slog ind som nr. 6 og vandt 

juniorguld i tiden 2.21.32.  

 

I A-finalen deltog også Camila Dufour, der fik 4. bedste tid. I B-finalen var yderligere 3 sigmapiger. Cecilie 

Porsdal slutter samlet som nr. 12 (2.37.98), Therese Sand nr. 13 (2.39.62) og Laura Boutrup nr. 14 (2.41.57). 



 

100 bryst, herrer: finale: 1 seniorsølv 

Niklas Broch Thielemann vinder sølv i tiden 1.05.71. 

I A-finalen deltager også Alexander Eggers, der i tiden 1.06.55 bliver nr. 4. I B-finalen er Sigma 

repræsenteret med Niels Skovby Brandt, der slutter som samlet nr. 16 i tiden 1.11.42. 

 

100 bryst, damer; finale: 1 seniorbronze samt juniorguld og - juniorsølv 

Josephine Kruses tid er 1.10.40, og det giver seniorbronze og juniorguld. Thea Blomsterberg er nogle 

hundrededele efter og får juniorsølv i tiden 1.10.88. 

 

200 IM, herrer: Finale: 1 seniorsølv og 1 seniorbronze samt juniorguld 

Sebastian Tullberg bliver nr. 2 og får seniorsølv og juniorguld i tiden 2.07.64. Frederik Dalhøj Paulsen får 

seniorbronze i tiden 2.07.72. 

I B-finalen deltager Ulrik Blach Petersen, der med tiden 2.16.27 slutter samlet som nr. 11. 

 

100 IM, damer: Finale: 1 seniorsølv og 1 seniorbronze 

Caroline Erichsen og Lise-Lotte Larsen Bentin får henholdsvis sølv og bronze med tiderne 1.04.23 og 

1.04.95. 

I A-finalen deltager også Katharina Nekhorochko der bliver nr. 8 i tiden 1.07.02. I B-finalen er Julie K. Rose 

med og slutter samlet son nr. 13 i tiden 1.08.50. 

 

1500 fri, Herrer: Finale: 1 seniorguld og 1 juniorguld 

Alexander Aslak Nørgaard vinder løbet i tiden 15.54.90 og får dermed både senior- og juniorguld.  

I A-finalen deltager også Frederik Bornemann, der bliver nr. 7 i tiden 16.41.07. 

 

800 fri, damer, finale: 1 seniorguld og 1 seniorbronze samt juniorbronze 

Marina Heller Hansen vinder guld i tiden 8.56.91, Anna Boutrup får bronze i tiden 9.03.05 og Mia Steen 

Duus juniorbronze i tiden 9.06.71. 

 

4 x 100 fri, herrer, guld og sølv til Sigma 

Som i går kæmper Sigmas drenge mod holdkammeraterne om guldet og sølvet. Det bliver til guld til 

Sebastian Tullberg, Alexander Eggers, Alexander Aslak Nørgaard og Anton Borring Andersen i tiden 3.28.72. 

1 sekund efter i tiden 3.29. 88 slår sølvvinderne ind med Frederik Dalhøj Paulsen, Gustav Friberg, Niklas 

Thielemann og Emil Engels Henriksen på holdet. 

 

4 x 100 fri, damer, finale, sølv til Sigma 

Caroline Erichsen, Lise-Lotte Larsen Bentin, Josephine Kruse og Marina Heller Hansen får sølv i tiden 3.51.88 

efter guldvinderne fra A6. Sigma har 3 hold i finalen og de øvrige slutter som nr. 6 og 10 ud af i alt 18 hold. 

 

Flotte resultater her ved første mesterskab i sæsonen. 

  



Østdanske mesterskaber, 1. dag 

 
 

23.september 2017 

Kirsten Andersen 

 

Østdanske mesterskaber startede i går, fredag i Nakskov - og der var masser af flotte resultater - og 

mange i vente i de kommende finaler. 

 

50 fri, indledende 

Caroline Erichsen 26.56 og Marina Heller Hansen 26.92 er videre til A-finalen med næst hurtigste og 

tredjehurtigste tid. I B-finalen skal vi se Lise-Lotte Larsen Bentin, der fik 12. hurtigste tid, 27.67. 

Også hos herrerne kommer vi til at opleve en intern kamp om medaljerne. Frederik Dalhøj Paulsen 23.94, 

Sebastian Tullberg 23.95 og Alexander Eggers 24.31 er i A-finalen med 2., 3. og 4. hurtigste tid. I B-finalen 

skal vi se Oliver Schiellerup, der slog ind i tiden 25.55. Finalerne i 50 fri svømmes lørdag. 

 

50 fly, indledende 

Caroline Erichsen 27.59, Lise-Lotte Larsen Bentin 28.97 og Camilla Dufour 29.37 er videre til A-finalen med 

henholdsvis hurtigste, 3. og 4 hurtigste tid. I B-finalen skal vi muligvis se Thea Blomsterberg, der kom ind på 

en delt 16.plads i tiden 30.61. Alexander Eggers 26.50 og Frederik Dalhøj Paulsen 26.53 er videre til A-

finalen med 6. og 7. hurtigste tid. Finalerne i 50 fly svømmes lørdag. 

 



400 fri, direkte finale 

Marina Heller Hansen vinder guld i tiden 4.15.21, 6 sekunder foran sølvvinderen. Mia Steen Duus får 

juniorbronze i tiden 4.28.04. 

Alexander Aslak Nørgaard får seniorbronze og juniorguld i tiden 4.00.04  

 

50 ryg, indledende 

Alexander Eggers (27.42) og Sebastian Tullberg (27.61) er videre til A-finalen med 3. og 5. hurtigste tid. I B-

finalen skal vi se Oliver Schiellerup, der er videre som nr. 12 i tiden 29.67. 

 

Caroline Erichsen (29.53) og Katharina Nekhorochko (30,21) er videre til A-finalen i næst hurtigste og 6. 

hurtigste tid. I B-finalen skal vi se yderligere 3 sigma-svømmere, Camilla Dufour 31.23, Lise-Lotte Larsen 

Bentin 31.58 og Julie Stampe 31.84. 

 

Finalen svømmes søndag. 

 

50 bryst, indledende 

Alexander Eggers er videre til A-finalen med 4. hurtigste tid 30.74.  

 

Josephine Kruse 33.34 og Thea Blomsterberg 33,68 er videre til A-finalen med næst hurtigste og 3. hurtigste 

tid. I B-finalen skal vi følge Julie K. Rose, der med tiden 35.41 slog ind i 12. hurtigste tid. 

 

Finalen svømmes søndag. 

 

4 x 200 fri 

Sidste løb 4 x 200 fri var en fest at overvære i sigmalejren. Først vandt Sigma damer A stort i tiden 8.21.71 

med Marina Heller Hansen, Caroline Erichsen, Anna Boutrup og Mia Steen Duus på holdet.  Sigma havde 

hele 3 hold i vandet og også på Sigma damer B og C var der svømmere med hurtige tider. Derefter skulle 

herrerne i vandet. Bo havde valgt at sætte to lige stærke herrehold. På bane 4 lå Sigma Drenge 1 og på 

bane 6 Sigma Drenge 2. Det var dog Sigma 2 drenge, der lagde hurtigst ud - med Sigma drenge 1 på 2. 

pladsen. En enkelt gang var Tritons herrer oppe og blande sig i kampen om sølvet, men det holdt kun nogle 

få meter, så var Sigmas drenge 1 igen foran kun overgået af holdkammeraterne. Kampen endte som ventet 

med mindre end 1 sekund mellem de to Sigma hold, der tog guld og sølv foran Triton. 

 

Guld til Sigma drenge 2 i tiden 7.39.81 med Frederik Dalhøj Paulsen, Alexander Aslak Nørgaard, Anton 

Borring Andersen og Alexander Eggers. Sølv til Sigma Drenge 1 i tiden 7.40.54 til Gustav Friberg, Niklas 

Broch Thielemann, Sebastian Tullberg og Emil Engels Henriksen.  



 

 

 

  



Sigma Tri Ungdom - opsamling på danske 

mesterskaber 

 
Foto: Første runde af DM Tri Cuppen. Valdemar Solok på vej som den første ud af svømmehallen 

på vej til skiftezonen. 1 stævne blev gennemført i april som aquatlon (svøm og løb) for at undgå. at 

triatleterne blev underafkølet på cyklen. 

16. september 2017 

Kirsten Andersen 

Her følger en opsamling på sæsonens danske mesterskaber i triatlon. Sigma Tri Ungdom har 

været repræsenteret ved DM Tri på Tyren, DM Cuppen og ved DM for hold.  

DM - tri på tyren 

4 medaljer til Sigma Tri Ungdom 

Sigma Tri Ungdom var flot repræsenteret til DM tri på tyren med tre drenge og seks piger. Det er 

sæsonens førte mesterskab og Sigma Tri Ungdom er på podiet og får 2 guld, 1 sølv og en 

bronzemedalje. 

 



Piger, Ungdom B, 2000-2001 

Cecilie Salskov vinder guld og bliver dansk mester, Emilie Preisler tager sølv og Cæcilie 

Wodschow Grønbæk får bronze. 

Piger Ungdom A, 2002-2003 

Linnea Evelyn Krucov Ross bliver nr. 4. 

Piger, børn, nr. 1 og 2 - men ingen medaljer 

Josefine Petersen og Kajsa Grønberg Christensen havde hurtigste tider, men som i DM-cuppen har 

Dansk triatlon Forbund valgt ikke at kåre Danske Mestre i denne klasse - da de helt unge ikke skal 

jagte medaljer, men arbejde på at blive teknisk dygtige. 

Aspirant drenge, Ungdom B 

Valdemar Solok vinder guld og bliver dansk mester i en suveræn sejr med 2 minutter ned til 

sølvvinderen. Tobias Stavnsgaard bliver nr. 7. 

Aspirant drenge, Ungdom A 

Mads Rønn Olesen bliver nr. 6. 

DM cup, aspirant 

 

Foto: Cecilie Salskov på vej i mål som første pige i 1. runde af DM-cuppen. 

 



Cecilie Salskov fik bronze i aspirant piger, ungdom B. 

DM cuppen blev afholdt over 6 stævner. Der var mange deltagere i år. Til første stævne var således 

næsten 100 i klassen ”aspirant” og børn. Der bliver kåret danske meste i aspirant ungdom A og B, 

men ikke i klassen ”Børn”, da forbundet vil sikre, at der først og fremmest trænes med henblik på at 

blive god på sigt. Der er mulighed for at stille op i alle 6 afdelinger, men kun de tre bedste tæller 

med. 

Som noget nyt blev nogle afdelinger afholdt som aquatlon, dvs. svømning og løb. 

Aspirant piger, ungdom B, årgang 2000-2001 

Cecilie Salskov stillede op i 4 af de 6 afdelinger. Og med 2 førstepladser og 1 fjerdeplads sluttede 

Cecilie med 6 point og en samlet bronzemedalje. 

Aspirant drenge, Ungdom A, årgang 2002-2003 

Her deltog Mads Rønn Olesen i 3 af de 6 afdelinger. Det blev til 2 sjettepladser og 1 ottendeplads 

og en samlet placering som nr. 7. 

Aspirant drenge, Ungdom B, årgang 2000-2001 

Der var hård kamp i denne gruppe med deltagelse af de samme drenge som også stillede op i 

eliteklassen (nogle stævner i elite lå på andre dage). Valdemar Solok deltog således i den første 

afdeling, se foto, hvor Valdemar blev nr. 2. Ulrik Blach Petersen deltog i 3 stævner og fik 3 

sjettepladser og sluttede på en samlet 9. plads. 

DM cup, elite 

Valdemar Solok fik sølv i  klassen Elite junior og slutter som nr. 8 i Elitefeltet 

Eliteafdelingen blev afholdt over 3 stævner – og de to bedste stævner talte med.  Valdemar Solok 

punkterede i 1. afdeling, men havde to meget flotte løb og blev med 1 tiendeplads og 1 

syvendeplads nr. 8 samlet i elite. Blandt juniorerne blev det til sølv med 1 tredjeplads og 1 

andenplads efter Oscar Gladney fra Viborg Atletik og Motion. Et meget stærkt resultat af en årgang 

2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DM for Hold 

 

Foto: 1/4 guld til Sigma på et miks hold med 3 Odensedrenge og en Sigmadreng. 

Guld og dermed Dansk mester, Ulrik Blach Petersen i klasse Aspirant Ungdom B. 

Sæsonafslutningen var DM for hold, der blev hold i Tangkrogen i Aarhus. Vejret var med atleterne 

og tilskuerne. Solen skinnede, og da der var 4:18:4 lige inden, var der masser af stemning fra 

morgenstunden. 

Fra Sigma Tri Ungdom deltog Ulrik Blach Petersen. Han havde fået dispensation til at stille op 

sammen med Odenses drenge, da Sigma Tri Ungdom ikke stillede op. 

Ruten var 400 m svømning, 13 km cykling og 2,5 km løb.  Drenge var favoritter og stillede op som 

sidste hold i klassen, Aspirant ungdom B (årgang 2000-2001). Til DM-hold skal deltagerne følges 

af – og typisk kan man lade de to hurtigste svømmere trække hver deres holdkammerat og på 

cyklen lade en eller flere trække på skift. Det er også tilladt at give den langsomste løber en hånd i 

ryggen og dermed hjælpe hinanden. De tre første i mål afgør tiden – og her må max være 30 sek. 

forskel – mange løber i mål med hinanden i hånden. 

Drengene var suveræne og vandt med 7 minutter ned til sølvholdet. Holdet OTK Blue Sharks 

bestod af Jacob Tantholdt Kajhøj Sørensen, Magnus Haarberg, Chistian Nass og Ulrik Blach 

Petersen. 



- Christiansborg Rundt 

 
Foto: Starten er gået til dagens allersidste heat, eliteherrer 

 

27. august 2017 

Kirsten Andersen 

 

Christiansborg Rundt blev afholdt lørdag den 26. august 2017. Solen viste sig fra sin bedste side og området 

langs kanalerne fyldt med tilskuere, der fulgte de over 4000 startende svømmere.  

 

Løbet er opdelt i to forskellige konkurrencer - motion og elite. Sigma var repræsenteret både i 

motionsafdelingen og i eliteheatet. 

 

Motion: 

Der var 59 heat i motionsløbet. Her havde Sigma 25 deltagere - heraf flere, der har været med mange 

gange tidligere og også nogle der var med for første gang - og både triafdelingen, masters mfl. var 

repræsenteret. Der var præmie til nr. 1 i hver aldersklasse. Finn Hyldested vandt gruppen, Herrer over 70 

år. 

 

Elite 

I eliteheatet deltog Bo Jacobsen og Ulrik Blach Petersen. Her er ingen aldersinddeling. Elitefeltet blev 

vundet af Niklas Frach (Tyskland) i tiden 21,57. 



 

Resultaterne fra sigmas repræsentanter i motions- og eliteheat kan du se nedenfor. 

 

Motion 

startnr. Navn Klub heat Køn Gruppe Tid 

Placering  

alders- 

gruppe 

Placering  

køn  

168 Troels Rygaard Sigmatri 
Heat 1 - 

Langsomste 
Mand 50-54 år 00:33:33 32 242 

664 
Morten Hadberg 

Eckhoff 

Sigma Tri 

Birkerød 
Heat 6 Mand 45-49 år 00:47:04 230 1209 

118 
Olivia Rygaard-

Hjalsted 

Sigma Swim 

Birkerød 

Heat 1 - 

Langsomste 
Kvinde 50-54 år 00:56:56 156 1187 

1055 Matilde Poulsen 
Sigma Swim 

Birkerød 
Heat 10 Kvinde 

18 år og 

Yngre 
00:52:34 126 1035 

5730 Annika Lund 
Sigma Swim 

Birkerød 
Heat 57 Kvinde 45-49 år 00:38:29 26 276 

5729 Lisa Rekling 
Sigma Swim 

Birkerød 
Heat 57 Kvinde 50-54 år 00:43:54 68 604 

5921 Anette Bøgsted 
Sigma Swim 

Birkerød 
Heat 59 Kvinde 55-59 år 00:35:58 6 175 

5931 Caroline Suhr 
Sigma Swim 

Birkerød 
Heat 59 Kvinde 45-49 år 00:30:04 3 32 

5930 
Cecilia 

Maunsbach 

Sigma Swim 

Birkerød 
Heat 59 Kvinde 50-54 år 00:31:51 6 60 

5919 Henriette Lilleør 
Sigma Swim 

Birkerød 
Heat 59 Kvinde 45-49 år 00:39:39 38 338 

5920 Sune Thousig 
Sigma Swim 

Birkerød 
Heat 59 Mand 40-44 år 00:35:12 62 341 

5912 Ulrik Schäfer 
Sigma Swim 

Birkerød 
Heat 59 Mand 55-59 år 00:28:59 7 68 

416 Finn Hyllested 
Sigma Swim 

Allerød 
Heat 4 Mand 

70 og 

ældre 
00:36:03 1 397 



943 annelise varming 
Sigma Swim 

Allerød 
Heat 9 Kvinde 50-54 år 00:44:30 71 634 

945 Jesper Lassen 
Sigma Swim 

Allerød 
Heat 9 Mand 55-59 år 00:39:47 58 685 

942 Liv Bjerge Laursen 
Sigma Swim 

Allerød 
Heat 9 Kvinde 50-54 år 00:44:31 72 636 

951 Stine Stentoft 
Sigma Swim 

Allerød 
Heat 9 Kvinde 55-59 år 00:43:52 23 597 

1262 Steen Elborne 
Sigma Swim 

Allerød 
Heat 12 Mand 60-64 år 00:37:18 8 475 

1603 
Miriam le Fevre 

Hansen 

Sigma Swim 

Allerød 
Heat 16 Kvinde 50-54 år 00:51:03 119 975 

5046 Annette Lyngby 
Sigma Swim 

Allerød 
Heat 50 Kvinde 50-54 år 01:07:23 189 1362 

5047 
Gitte Stilling 

Olesen 

Sigma Swim 

Allerød 
Heat 50 Kvinde 45-49 år 00:49:44 151 904 

3431 Gry Bandholm Sigma Swim Heat 34 Kvinde 40-44 år 00:40:43 56 405 

4179 Asbjørn Sparre Sigma Swim Heat 41 Mand 19-24 år 00:26:51 3 23 

5815 Anders Dalsgaard Sigma Swim Heat 58 Mand 45-49 år 00:30:10 16 102 

5816 Jannick Ajslev Sigma Swim Heat 58 Mand 40-44 år 00:29:30 14 84 

 

Elite 

Startnr. Navn Klub Heat     Tid Nr. 
Nr. 

køn 

6134 
Ulrik Blach 

Petersen 

Sigma Swim 

Birkerød 

Heat 61 - eliteheat 

herrer 
Mand Total 00:24:32 15 15 

6114 Bo Jacobsen 
Bo Jacobsen 

Consult 

Heat 61 - eliteheat 

herrer 
Mand Total 00.27,31 30 30 

 

  

  



Danske Junior Mesterskaber 

 
29. juni 2017 

Kirsten Andersen 

 

Sigma vandt holdkonkurrencen stort. 

 

Danske juniormestre, 12 guldmedaljer 

Sebastian Tullberg guld i 50m, 100m og 200m fri, i 200 individuelt medley samt 200m ryg. 

Josefine Kruse guld i 50m og 100m bryst 

Thea Blomsterberg guld i 200m bryst 

Holdkap-konkurrencer: 

4 x 100m medley med svømmerne Katharina Nekhorochko (ryg), Thea Blomsterberg (bryst), 

Josephine Kruse (fly) og Julie Stampe (fri) 

4 x 100m fri Sebastian Tullberg, Anton Borring Andersen, Alexander Eggers og Jannick Hansen  

4 x 200m fri Anton Borring Andersen, Jannick Hansen, Emil Engels Henriksen og Sebastian 

Tullberg 



4 x 200m individuel medley Emil Engels Henriksen, Anton Borring Andersen, Alexander Eggers 

og Sebastian Tullberg 

Sølvmedaljer, 8 stk. 

50m fri, Alexander Eggers, 

200m butterfly Anton Borring Andersen, 

Josephine Kruse i 200m bryst og 200m individuelt medley, 

Katharina Nekhorochko i 50m ryg, 

Sebastian Tullberg i 50m butterfly o 

Thea Blomsterberg i 100m bryst. 

Holdkap 

4 x 200m Individuel medley med svømmerne Thea Blomsterberg, Julie Stampe, Katharina 

Nekhorochko og Josephine Kruse. 

Bronze, 1 stk. 

Josephine Kruse i 800m fri. 

Erindringsmedaljer for deltagelse i A-finaler, 9 stk: 

Alexander Eggers, nr. 4 i 50 ryg og nr. 8 i 100 fri 

Katharina Nekhorochko nr. 4 i 200 ryg og i 100 ryg 

Thea Blomsterberg nr. 5 i 400 medley 

Emil Engels Henriksen, nr. 4 i 200 butterfly og nr. 5 i 400 individuel medley 

Josephine Kruse nr. 7 i 400 fri 

Ulrik Blach Petersen nr. 7. i 400 medley 

Øvrige top-10-placeringer 

I 1500 fri svømmede de hurtigst tilmeldte i finalen. Amanda Egerod Lund og Julie Stampe var med 

i bedste heat/finaleheatet, men der var ikke erindringsmedaljer i dette løb. 

Amanda Egerod Lund, nr. 6 i 1500 fri 

Frederik Bornemann nr. 8 i 1500 fri 

Julie Stampe, nr. 7 i 1500 fri, nr. 9 i 800 fri og nr. 10 i 100 ryg 

Anton Borring Andersen, nr. 9 i 400 fri. 

 

Tillykke med de flotte podiepladser, erindringsmedaljer, personlige rekorder og den værdifulde 

læring fra de enkelte løb. 

  

  

  

  

  

  

 



Handelsbanken Farum Cup 

 
Fotoet er fra A-finalen i 50 bryst. 

 

7. maj 2017 

Kirsten Andersen 

 

Torsdag - søndag var både senior - junior- og årgangssvømmere til "Handelsbanken Farum Cup" på 

langbane. Senior og junior svømmede indledende torsdag aften, fredag aften, lørdag formiddag og 

søndag formiddag. Finalerne lå lørdag- og søndag aften. Imellem indledende afsnit og 

finaleafsnittene lå lørdag og søndag stævneafsnittene for årgangssvømmere - her var direkte finaler.  

 

Til stævnet var der blandt andet pengepræmier, 250 kr., til de svømmere, der kunne sætte nye 

stævnerekorder.  

 

Stævnerekorder skiftede ejere flere gange i løbet af stævnet. 
 

Maj Howardsen fik ny stævnerekord i 200 fly i tiden 2.18.99. Den tidligere rekord havde Marina. 

Den lød på 2.19.02. Maj fik dog kun lov til at beholde rekorden nogle timer. 

 

Marina Heller Hansen tog stævnerekorder i flere løb: 

• 1500 fri i tiden 17.06.04. Den tidligere stævnerekord havde Maj Howardsen og den lød på 

17.27.75 

• 400 medley i tiden 4:58.02. Den tidligere rekord lød på 4:59.32 og var sat af Jaqueline 

Hippi. 

• 200 fly. I finalen kom rekorden tilbage til Marina i tiden 2.17.06. 



Thea Blomsterberg satte ny stævnerekord i 100 bryst, indledende i tiden 1.14.44. Den tidligere 

stævnerekord havde Mia Steen Duus. Thea fik dog kun lov at beholde rekorden et par minutter, 

Josephine Kruse satte også to stævnerekorder: 

• 50 bryst i tiden 33.59, tidligere rekord var 34.24 sat af Merle Christensen. 

• 100 bryst. Thea havde sat stævnerekord i heatet inden Josephine skulle svømme - og her 

forbedrede Josephine rekorden, så den nu lyder på 1.13.55. 

Pengepræmier til svømmere med flest finapoint 

Der var pengepræmier til de tre bedste kvindelige og mandlige enkeltpræstationer opgjort efter 

FINA-point. 1. præmie 3000 kr., 2. præmie 2000 kr. og 3. præmie 1000 kr., Marina Heller Hansen 

og Caroline Erichsen fik en delt førsteplads/andenplads, mens Maj fik tredjepræmien. 

Senior- og juniormedaljer 

800 fri, Åben klasse (damer 2002 og ældre, herrer 2001 og ældre) 

Mia Steen Duus (2001) guld, Sara Krog Christoffersen (1996) sølv og Amanda Egerod Lund (2000) 

bronze. 

Frederik Bornemann (2001) guld og Rasmus Nielsen (2001) sølv. 

 

1500 fri, åben klasse (damer 2002 og ældre, herrer 2001 og ældre) 

Marina Heller Hansen (1994), guld, Maj Howardsen (1997), bronze 

Frederik Dalhøj Paulsen (1998), bronze 

400 medley (damer senior 1999 og ældre, 2000-2004 junior og årgangsgruppe 1) (Herrer 

senior 1998 og ældre,1999 - 2003 junior og årgangsgruppe 1) 

Senior: Marina Heller Hansen (1994), guld, Maj Howardsen (1997), sølv, Sara Krog Christoffersen 

(1996) bronze. 

Junior: Mia Steen Duus (2001), guld, Julie Stampe (2002), bronze. 

Senior: Niklas Broch Thielemann (1994), guld 

Junior: Anton Borring Andersen (1999), guld; Sebastian Tullberg (2000), sølv. 

50 butterfly, Åben klasse damer 2002 og ældre, junior 2000 -2002, herrer 2001 og ældre, 

Junior 1999-2001 

Marina Heller Hansen (1994), guld 

50 ryg, Åben klasse damer 2002 og ældre, junior 2000 -2002, herrer 2001 og ældre, Junior 

1999-2001 

Camilla Dufour (1996), bronze 

Oliver Schiellerup (2000), juniorbronze 

50 bryst, Åben klasse damer 2002 og ældre, junior 2000 -2002, herrer 2001 og ældre, Junior 

1999-2001 

Josephine Kruse, guld og juniorguld, Thea Blomsterberg, sølv og juniorsølv, Mia Steen Duus, 

bronze og juniorbronze. 

Sebastian Tullberg, sølv og juniorguld 



50 fri, Åben klasse damer 2002 og ældre, junior 2000 -2002, herrer 2001 og ældre, Junior 

1999-2001 

Sebastian Tullberg, sølv og juniorguld, Anton Borring Andersen, bronze og juniorsølv. 

400 fri, (damer senior 1999 og ældre, 2000-2004 junior og årgangsgruppe 1) (Herrer senior 

1998 og ældre,1999 - 2003 junior og årgangsgruppe 1) 

Senior: Marina Heller Hansen (1994), guld,  Sara Krog Christoffersen (1996) sølv, Camilla Dofour 

(1996), bronze. 

Junior: Mia Steen Duus (2001), guld, Josephine Kruse (2002), bronze. 

Senior: Niklas Broch Thielemann (1994), guld 

Junior: Sebastian Tullberg (2000), sølv., Anton Borring Andersen (1999), bronze 

200 medley, Åben klasse damer 2002 og ældre, junior 2000 -2002, herrer 2001 og ældre, 

Junior 1999-2001 

Marina Heller Hansen (1994), guld 

100 fri, Åben klasse damer 2002 og ældre, junior 2000 -2002, herrer 2001 og ældre, Junior 

1999-2001 

Junior, Alexander Eggers (1999), bronze. 

200 butterfly, Åben klasse damer 2002 og ældre, junior 2000 -2002, herrer 2001 og ældre, 

Junior 1999-2001 

Marina Heller Hansen (guld), Maj Howardsen (sølv) og Camilla Dufour (bronze) 

Frederik Dalhøj Paulsen (sølv), Anton Borring Andersen (Bronze samt juniorsølv), Emil Engels 

Henriksen, juniorsølv, Ulrik Blach Petersen, juniorbronze) 

200 ryg,  Åben klasse damer 2002 og ældre, junior 2000 -2002, herrer 2001 og ældre, Junior 

1999-2001  

Caroline Erichsen (1998), guld, Karina Garne Larsen, juniorbronze. 

Ulrik Blach Petersen (2001), juniorbronze 

 

200 fri, Åben klasse damer 2002 og ældre, junior 2000 -2002, herrer 2001 og ældre, Junior 

1999-2001 

Marina Heller Hansen (guld), Maj Howardsen (sølv) 

Frederik Dalhøj Paulsen (guld), Anton Borring Andersen (sølv og juniorguld), Andreas Mårtensson 

(bronze) 

200 bryst, Åben klasse damer 2002 og ældre, junior 2000 -2002, herrer 2001 og ældre, Junior 

1999-2001 

Sara krog Christoffersen, guld 

Årgangsstævnet 

Piger, 2003 -2004 

Ingrid Lindemann, guld i 50 fri. 

Cassandra G. Nygaard, bronze i 200 bryst 

Marie Lund, bronze i 100 fly og 100 fri 

Cornelia Bergqvist, sølv i 200 fri og 100 fri samt bronze i 200 medley. 



Julie K. Rose, sølv i 200 medley og bronze i 200 fri 

Esther Marie Heunicke, bronze i 50 bryst 

Holdkap 4 x 100 fri. Guld til Ingrid Lindemann, Cornelia Bergqvist, Marie Lund og Julie K. Rose. 

Holdkap 4 x 100 medley. Guld til Marie Lund, Julie k. Rose, Kajsa G. Christensen og Ingrid 

Lindemann 

Drenge, 2002-2003 

Daniel Garne Larsen, guld i 200 bryst og i 50 bryst samt sølv i 100 bryst. 

Niels Skovby Brandt, guld i 100 bryst og bronze i 50 fly 

Frederik Eg Ibsen, guld i 200 medley, sølv i 50 fly og 100 fri samt bronze i 50 ryg 

Christoffer Rekling, guld i 200 ryg 

Alexander Tullberg, guld i 100 fri 

Holdkap 4 x 100 fri. Guld til Daniel Garne Larsen, Alexander Tullberg, Christoffer Rekling og 

Nicklas Taylor. 

Holdkap: 4 x 100 medley: Guld til Niels Skovby Brandt, Daniel Garne Larsen, Frederik Eg Ibsen 

og Alexander Tullberg samt bronze til Christoffer Rekling, Mikkel Eg Ibsen, Christian Boutrup og 

Nicklas Taylor. 

  

  



Danish Open 2017, 5. dag 

5. april 2017 

Kirsten Andersen 

 

Thea Blomsterberg, 2002, slår her til formiddag sin egen juniorrekord i 200 bryst fra Østdanske 

mesterskaber for juniorer, så den nu lyder på 2.30.61. Et tjek på octoopen, der går tilbage til 2000, viser, 

at kun 2 danske kvinder har svømmet hurtigere, nemlig Julie Hjort-Hansen, som også er fra Sigma Swim 

Birkerød og Rikke Møller Pedersen. Julie svømmede i 2007 i tiden 2.28.68 og Rikkes fantastiske rekord er 

fra 2013 og lyder på 2.19.11. 

 

Thea er langt under kravtiden, 2:37,41, til European Youth Olympis Festival (EYOF), som piger 2003-2002 

kan deltagere i. Thea er også under kravtiden til Verdensmesterskabet for juniorer, 2:31,27, men selvom 

det er VM for juniorer, kan kun årgang 2000 og 2001 blive udtaget til dette - og altså ikke 1. års juniorer.  

 

I finalerne tager Thea ikke uventet sølvmedaljen efter Rikke Møller Pedersen. Marina får bronze i 400 fri. 

 

200 fri, herrer 

I 200 fri har Sigma fem svømmere. Niklas Broch Thielemann går videre i B-finalen med 15. hurtigste tid, 

1:56.08. Der er tale om en PR på 47/100. Sebastian Tullberg svømmer i tiden 1.56.73, et stykke fra hans PR, 

og det giver en plads i C-finalen. Andreas Mårtensen bliver nr. 35 i tiden 1.59.06, lige efter følger Anton 

Borring Andersen (1999) i tiden 1:59.23.  Frederik Bornemann (2001) sætter PR med 5 sekunder, og det 

giver en sluttid på 2:02.68 og en placering som nr. 54. 

 

I B-finalen sætter Niklas ny personlig rekord i tiden 1:55.89 og slutter som nr. 13. Sebastian er så tæt på B-

krav tiden til EJM, da han slår ind i ny personlig rekord på 1:53.73 - 4/100 fra kravtiden på 1:53.69. 

 

400 fri, damer, bronze til Marina 

 

Marina Heller Hansen og Maj Howardsen er ikke overraskende videre til A-finalen med henholdsvis 

hurtigste og 4. hurtigste tid. Marinas tid er 4:18.95. Der er tale om en PR på 9/100. Majs tid er 4:23.85. 

 

I finalen er der tæt løb mellem 2.-5. pladsen. Marina kommer ind i tiden 4.20.21 og får bronzemedalje, kun 

7/100 fra sølvmedaljen. Maj får tiden 2.20. 91 og bliver nr. 5. Løbet bliver vundet af juniorsvømmeren 

Katrine Buhk Villesen i tiden 4.15.35.  

 



 
 

100 fly, herrer 

Frederik Dalhøj Paulsen kommer i A-finalen med tiden 56.55. Det er 6. hurtigste tid. I finalen bliver Frederik 

nr. 7 i tiden 56.74. 

 

200 bryst, damer, Thea med ny juniorrekord 

Sigma er ikke uventet meget stærkt repræsenteret i 200 bryst. Thea (2002) går videre til A-finalen med 

næst hurtigste tid, 2.60.61 kun overgået af Rikke Møller Pedersen, 2:29.97). Josephine Kruse (2002) har 

6.hurtigste tid i indledende, 2:37.24, og dermed også under kravtiden til EYOF. Mia Steen Duus (2001) er 

lige efter i tiden 2.37.38. Det er tæt på B-kravtiden til EJM, som lyder på 2.36,64. Mia har allerede hentet A-

kravtid i 400 medley og B-kravtid i 200 medley til EJM. Sigma er også repræsenteret i B-finalen med Sara 

Krog Christoffersen, der slår ind i tiden 2.38.22 i indledende. 

 

I finalen trækker Rikke Møller Pedersen fra og er efter 50 m 1 ½ sek. foran Thea. Rikkes sluttid bliver 

2.24.31, mens Thea tager sølvet i tiden 2:31.44. Mia  bliver nr. 4 i tiden 2:35.69 og Josephine nr. 6 i tiden 

2:36.30. 

 

I B-finalen slår Sara ind som den første i tiden 2:34.39. 

 



 
 

50 bryst, herrer 

Her har vi ingen Sigma-svømmere repræsenteret. 

 

200 ryg, damer 

Katharina Nekhorochko, 2000, går videre til B-finalen med 11. hurtigste tid, 2.23.95. Julie Stampe, 2002, 

kvalificerer sig til C-finalen i tiden 2:28.17. 

 

Katharina forbedrer sin tid fra formiddagen til 2.22.72 og slutter som nr. 11. Julie Stampe sætte ny PR i 

tiden 2.24.13 og slutter som nr. 17. 

 

Et flot Danish Open er slut - stor tillykke med de flotte resultater, tillykke med de nye danske rekorder og 

tillykke med udtagelser til EUOF, EJM og VM samt til landsholdet. 

  

  

  



Danish Open 2017, 4. dag 

 
Foto fra 1500 indledende. 

 

4. april 2017 

Kirsten Andersen 

 

Caroline Erichsen får sølv i 100 butterfly - og Marina Heller Hansen og Maj Howardsen tager 

sølv og bronze i 200 fri. Marina og Maj kvalificerer sig samtidig til 4 x 200 fri til VM. Også 

Anina, der har licens i Sigma Swim Birkerød, er med til at sikre VM-kravtiden til 4 x 200 fri. 

 

200 ryg, herrer 

Her havde vi ingen SIGMA-svømmere repræsenteret. 

 

50 ryg, damer 

Katharina Nekhorochko kvalificerer sig til B-finalen i tiden 30.88. Julie Stampe svømmer 32.34 og 

slutter som nr. 32 i indledende. Katharina svømmer 31.03 i finalen. Det giver en samlet plads som 

nr. 13. 

 

100 fri, herrer 

Frederik Dalhøj Paulsen fortsætter med at sætte PR, idet Frederik i indledende går 52.09 - en 

forbedring på 10/100. Tiden giver en plads i B-finalen. Også Sebastian Tullberg (2000) kvalificerer 

sig med tiden 52.22 til B-finalen. Sebastian har tidligere gået præcis samme tid, nemlig til Nordisk 

mesterskab for juniorer i 2016. I B-finalen bliver Sebastians tid 25.02 og Frederiks tid 24.25 og de 

to herrer bliver henholdsvis samlet nr. 12 og 13. Løbet bliver vundet af Anders Lie i tiden 49.95. 

 

 



100 fly, damer, Sølv til Caroline 

 

 
 

Sigma er stærk repræsenteret  i 100 butterfly med Caroline Erichsen, der med næsthurtigste tid i 

indledende går i A-finalen i tiden 1.00.53. Camilla Dufour og Lise-lotte Larsen Bentin kvalificerer 

sig til B-finalen med 11. og 12. hurtigste tid, 1.03.84 og 1.04.02. Caroline præsterer også i aftenens 

finale og vinder sølv i tiden 1.00.26. Camilla og Lise-Lotte slutter som nr. 11 og  nr. 13 i tiderne 

1.03.30 og 1.03.85 Løbet bliver vundet af Emilie Beckmann i tiden 58.69. 

 

100 bryst, herrer 

Nicklas Broch Thilemann slår ind i tiden 1.09.47. Det giver en samlet placering som nummer 31. 

 

200 fri, damer, sølv og bronze til Marina og Maj 

 

 
 

 



Igen er SIGMA stærkt repræsenteret i 200 fri. Marina Heller Hansen går videre med hurtigste tid, 

2.01.66 til A-finalen, stærkt efterfulgt af Maj Howardsen, der med tiden 2.01.90 har næst hurtigste 

tid. I finalen bliver det til henholdsvis sølv og bronze i tiderne 2.01.49 og 2.02.18. Løbet bliver 

vundet i tiden 1.59.38 af Signe Bro.  

 

Samtidig er de 4 hurtigste kvinder i A-finalen samlet under VM-kravtiden i 4 x 200 fri. Anina er 

dansk/amerikansk statsborger og licens i Sigma Swim Birkerød. 

 

 
 

 

1.500 fri, herrer, Stor PR til Frederik Bornemann 

Dagens største PR på næsten 22 sekunder står Frederik Bornemann (2001) for. Frederik slår ind i 

tiden 17:04:78. Hans tidligere PR er 17.26.28, sat til Østdanske Mesterskaber for juniorer for få 

uger siden. Frederik slutter som nr. 10. Løbet bliver vundet af Oli Mortensen i tiden 15.45.66. 

 

Sidste chance for at opleve Danish Open er i morgen. Hvor blandt andet Thea Blomsterberg og 

Josefine Kruse skal svømme 200 bryst. Thea har den danske juniorrekord i 200 bryst både på 

kortbane og på langbane. Kom ud og hep eller følg pigerne på superlive - måske vi oplever en ny 

juniorrekord. 

 

 

  



Danish Open 2017, 3. dag 

 
04.04.2017 
Kirsten Andersen 
 
Mia Steen Duus vinder bronze og får B-kravtid til EJM i 200 medley.  
 
50 fri, damer 
I mandagens første løb kvalificerede Caroline Erichsen sig til B-finalen i tiden 27.00, Det er ny personlig 
rekord på 24/100. I finalen forbedrer Caroline sin tid yderligere, 26.77 og slutter som nr. 11. Løbet bliver 
vundet af Pernille Blume i tiden 24.14. 
 
50 fly, herrer 
I 50 fly er to SIGMA-svømmere. Frederik Dalhøj Paulsen sætter i indledende ny PR med tiden 25.44 og 
kvalificerer sig til A-finalen. I finalen bliver det til endnu en PR og Frederik bliver nr. 6 i tiden 25.37. Victor 
Bromer vinder løbet i tiden 24.66. 
Sebastian Tullberg svømmer i indledende 26.01 og kvalificerer sig til B-finalen. I finalen bliver tiden 26.02 og 
det giver en samlet 15. plads. 
 
200 medley, damer, bronze til Mia Steen Duus og B-kravtid til EJM i 200 medley 
I 200 medley er to SIGMA-svømmere. Mia Steen Duus (2001) får i indledende tiden ned under B-kravtiden 
til EJM, idet hun slår ind i tiden 2.20.55. B-kravtiden er 2.20.79. I finalen forbedrer Mia tiden yderligere til 
2.20.48 og vinder bronze. Løbet bliver vundet af en anden juniorsvømmer, nemlig Katrine Bukh Villesen, 
der samtidig sætter ny juniorrekord i tiden 2.17.89.  



Lise-Lotte Larsen Bentin får en tid på 2.26.69 og kvalificerer sig til B-finalen, men deltager ikke i finalen. 
 
50 ryg, herrer 
Her er ingen SIGMA-svømmere repræsenteret. 
 
100 ryg, damer 
Katharina Nekhorochko (2000) og Julie Stampe (2002) kvalificerer sig med tiderne 1.05.83 og 1.07.94 til 
henholdsvis B- og C-finalen. Katarina går 1.05.88 i B-finalen og slutter som nr. 10. Julie vinder c-finalen i 
tiden 1.07.44 og slutter som nr. 17. Løbet bliver vundet af Mie Ø Nielsen. 
 
400 medley, Herrer 
I dette løb er to SIGMA-svømmere. Anton Borring Andersen, 1999, kvalificerer sig med tiden 4.49.08 sig til 
B-finalen i 15. hurtigste tid. I B-finalen bliver Antons tid 4.46.60 og Anton slutter som nr. 14. Ulrik Blach 
Petersen, 2001, svømmer i indledende i tiden 4.54.98 og slutter som nr. 21.   
 
800 fri, damer 
800 fri for damer plejer at være et af de løb, hvor Sigma altid er repræsenteret på podiet. Sidste år tog 
Anne Boutrup sølv og Lisa Steen Duus bronze, men i år havde vi desværre ingen deltagere i løbet.  
 
 
Der er stadig spændende svømning i vente. Danish Open slutter først onsdag. 

 
  



Danish Open 2017, 2. dag 

 

2. april 2017 

Kirsten Andersen 

 

Josefine Kruse (2002) var tilmeldt i en omregnet tid i 100 bryst, der var hurtigere end den danske 

juniorrekord, så der var store forventninger til Josefine. Josefine har formiddagens hurtigste udlæg 

(32.73) og slår ind i tiden 1:09.73, og slår dermed Josefine B. Pedersens juniorrekord fra 2016 på 1:10.57. 

(foto fra indledende) 

 

50 fri herrer 

Sebastian Tullberg svømmer 24.01 i indledende og går videre i B-finalen. Her forbedrer Sebastian tiden til 

23.89 og slutter som nr. 10, Det er en smule fra hans PR fra Nordisk Mesterskab for juniorer sidste år. 

 

400 medley, damer, sølv til Mia og A-kravtid til EJM 

Mia Steen Duus (2001) svømmer næst hurtigste tid på 4.56.86 i indledende og kommer under B-krav-tiden 

til EJM, som er 4.59.59. I finalen tager Mia yderlige sekunder af og kommer tiden 4.52.05 uden A-kravtiden 

til EJM på 4.52.25. Mia vinder sølv efter Katrine Bukh Villesen (2000), der samtidig sætter ny dansk 

juniorrekord i tiden 4.50.04. 

 

Camilla Dafour svømmer 5.13.52 i indledende og går videre til B-finalen. Her bliver tiden 5.20,38 og Camilla 

slutter som nr. 16. Amanda Egerod Lund svømmer 5.28.36 - en tid noget fra hendes pr. og slutter som nr. 

32. 

 

200 butterfly, herrer 

Frederik Paulsen går videre til A-finalen som 4. hurtigste svømmer i tiden 2.05.60. I finalen bliver tiden 

2.06.87 og Frederik slutter som nr. 5. Anton Borring Andersen kommer med tiden 2.12.84 i B-finalen. Her 

bliver tiden 2.12.45, og Anton slutter på en samlet 10. plads. Frederik Bornemann bliver nr. 26 i indledende 

og forbedrer med tiden 2.17.60 sin PR med 2½ sek. 

 

 



100 bryst, ny juniorrekord og bronze til Josefine samt kravtid til EOYF til både Josefine og Thea     

Sigma var med Josefine Kruse (2002), Thea Blomsterberg (2002) og Sara krog Christoffersen stærkt 

repræsenteret i 100 bryst. Først fik Thea med tiden 1.11.56 kravtid til EOYF (1.12.82) og i det efterfølgende 

heat tog Josefine hele hallen med storm, da hun satte ny juniorrekord i tiden 1.09.73. Josefine går videre til 

A-finalen med næst hurtigste tid efter Rikke Møller Pedersen, Thea går videre til A-finalen med 5. hurtigste 

tid og Sara krog Christoffersen går videre med 7. hurtigste tid, 1.13.33. I A-finalen går bronzemedaljen til 

Josefine med tiden 1.09.98, mens Thea og Sara bliver henholdsvis nr. 5 (1.11.07) og nr. 7 (1.13.33).  

 

200 medley, herrer 

Sebastian Tullberg (2000) går med tiden 2.10.29 videre til B-finalen. Sebastian svømmer et rigtig flot løb. 

Målet er en kravtid til EJM. Sebastians lår ind som nr. 1 i B-finalen i tiden 2.07.15, få hundrededele fra B-

kravtiden til EJM (5.07.03).  

 

Ulrik Blach Petersen (2001) svømmer i tiden 2.20.41 og forbedrer sin PR med 1½ sek. og slutter som nr. 45. 

 

50 butterfly, kvinder 

Caroline Erichsen går med tiden 27.54 videre til A-finalen med 5. hurtigste tid. I finalen bliver tiden 27.25, 

og det er som i indledende 5. hurtigste tid. 

 

Camilla Dafour og Lise-Lotte Larsen Bentin svømmer i indledende henholdsvis 28.81 og 28.84. Camilla 

deltager ikke i finalen. Lise-Lotte Larsen Bentin er med i C-finalen og slutter som nr. 19 i tiden 28.87. 

 

800 fri, herrer 

Ingen sigma-svømmere i dette løb. 

 

Igen en fantastisk dag i Bellahøj. Der er fortsat 3 stævnedage mere - så det bliver spændende at følge. 

 

  



Danish Open 2017, 1. dag 

 
 

01.04.17 

Kirsten Andersen 

Anton Ørskov Ibsen svømmede den tredje hurtigste tid i 400 fri, der er svømmet i verden i år på 

langbane. Scorebordet viste 3.47.95, da Anton her til aften slog ind i A-finalen. Anton hidtil hurtigste tid 

er 3.48.31 og VM-kravtiden lyder på 3.48.50. Anton svømmede alene i front og kom i mål næsten 10 sek. 

før nr. 2, Öli Mortensen fra Hovedstadens svømmeklub. I alt blev det til en guld- og en sølvmedalje til 

sigmas svømmere på 1. dagen til Danish Open. 

 

Danish Open er stævnet, hvor svømmerne har mulighed for at kvalificere sig til en række internationale 

stævner. For de stærkeste seniorsvømmere er hovedmålet ved Danish Open kvalifikation til sommerens 

VM på langbane i Budapest, men også andre internationale stævner er der mulighed for at kvalificere sig til. 

Som noget nyt skal juniorsvømmerne kvalificere sig til Nordisk Mesterskab for junior på langbane til Danish 

Open. Ændringen sker for at give de kvalificerede en længere forberedelsesperiode - tidligere har 

udtagelsen foregået til DJM (Danske Juniormesterskaber) på Langbane i juni. Derudover har juniorerne 

mulighed for til Danish Open at kvalificere sig til EM Junior, VM Junior og EYOF. 



 

50 bryst, kvinder 

I indledende kvalificerede Josefine Kruse (2002) med 4. hurtigste tid (32.76) og Thea Blomsterberg (2002) 

med 7. hurtigste tid (33.77) sig begge til A-finalen. Begge slog pr. I A-finalen blev Josefine nr. 4 og Thea nr. 

7. Målet for de allerbedste 2002-piger er generelt kravtider til EYOF, der er imidlertid ikke 50 bryst til dette 

stævne. Men der er 100 og 200 bryst, så følg med de næste dage - mon ikke vi ser nogle fantastiske tider 

fra de to piger de kommende dage. Sara Krog Christoffersen svømmede 34.14 i indledende og kom med en 

11. plads i B-finalen, som Sara vandt i tiden 33.24 - og slutter dermed med en 9. plads. 

 

400 fri, herrer - guld til Anton  

Guld: Ingen over og ingen ved siden af Anton Ørskov Ibsen, der svømmer hurtigste tid i indledende og 

kvalificerer sig til VM i finalen med hurtigste tid. Antons mellemtider i finalen er 56.05; 1.53,43, 2:50.73; 

3.47,95.  

Nicklas Brock Thielemann har 7. hurtigste tid i indledende (4:04.08) og bliver nr. 8 i A-finalen med tiden 

4;02.97 (pr).  

 

Også Andreas Mårtensson og Emil Engels Henriksen er med i 400 fri. Andreas svømmer 4.13.51 og slutter 

som nr. 22. Emil bliver nr. 38 i tiden 4.23.62. Et stykke fra hans pr. fra Danish open 2016.  

 

100 fri, kvinder og 100 ryg, herrer 

Her havde Sigma ingen deltagere. 

 

200 fly, kvinder - sølv til Marina 

Med 3 kvinder i både A- og B-finalen fylder Sigma meget i 200 fly. Hurtigst videre fra indledende er Maj 

Howardsen, der med en pr. på 3 sek. kommer ned på 2.12.43 og kvalificerer sig til Portugal Open. De to 

andre i A-finalen fra Sigma er Marina Heller Hansen, der i indledende svømmer (2.14.00) og Caroline 

Erichsen med en indledende tid på 2.19.48. I A-finalen slår Maj ind som nr. 2 efter Katrine Bukh Villesen fra 

Aalborg, der med tiden 2.13.13 sætter ny juniorrekord. Det viser sig imidlertid, at Maj er blevet 

diskvalificeret for asynkrone ben. Sølvmedaljen går i stedet til Marina i tiden 2.14.99. Caroline slutter som 

nr. 5 i tiden 2.18.37. 

 

I B-finalen slår Mia Steen Duus (2001) først ind i tiden 2.19.28, en pr. på næsten 2 sek. - og Mia slutter som 

nr. 8. Camilla Dufour bliver nr. 10 i tiden 2.21.81 og Lise-Lotte Larsen slutter som nr. 12 i tiden 2.23.50. 

 

200 bryst, herrer   

I 200 bryst deltager Ulrik Blach Petersen (2001). Ulrik svømmer 2.34.20. Det er en pr. på 2 sekunder, og 

Ulrik slutter som nr. 31. 

 

1.500 fri, kvinder 

Amanda Egerod Lund er med i formodet hurtigste heat - og dermed finaleheatet, der blev svømmet her til 

aften. Der bliver en nervepirrende kamp om 3. og 4. pladsen. Amanda slår ind som nr. 4 i tiden 17.56.72, 

kun 1½ sek. fra bronzemedaljen. Der er tale om en lille pr., idet Amandas hurtigste langbanetid var 

17.57.37. 

 

Glæd dig til mere spændende svømning de næste dage. I weekenden er der også masser af 

Sigmasvømmere til langbanestævne i Ballerup. Fra dette stævne følger en samlet artikel. 



Mestrene blev fejret 
Af Tanya Graasbøll 
 

Mandag den 27. marts 2017 fejrede Allerød Kommunes Ungdomsfond traditionen tro alle de unge 

idrætsudøvere, der har vundet et Regions-, Sjællands-, Danmarks-, Europa- eller verdensmesterskab. Sigma 

Swim Allerød, Sigma Tri og Sigma Swim Handicap var repræsenteret med imponerende 25 udøvere.  

 

Fejringen blev afholdt på Allerød Rådhus, hvor der var disket op med rådhuspandekager og flotte taler. 

Borgmester Jørgen Johansen uddelte roser, flotte krus og diplomer til de dygtige svømmere og triatleter og 

måtte undervejs have lidt eksperthjælp til, hvad medley egentlig er.   

 

 
 

Oversigt over alle prismodtagerne 

Klub/forening: 

Årgangsvømmere 

Træner: Lars Madsen 

Sigma Swim Allerød 

Prisvindere: 

  

  

Daniel Garne Larsen 

Mesterskab 

  

  

Regionsårgangsmester (nordsjælland)  

i 100 og 200 bryst 



Sigma Swim Allerød 

Sigma Swim Allerød 

  

  

  

  

  

 

Sigma Swim Allerød 

 

Sigma Swim Allerød 

  

  

SIGMATRI 

Træner: Johnny Petræus 

SIGMATRI ALLERØD 

  

  

  

  

  

SIGMATRI ALLERØD 

  

  

 Julie Krog Rose 

 Josephine Kruse 

  

  

  

  

  

  

Mille Graasbøl 

  

Julie Stampe 

  

 

  

  

 Valdemar Solok 

  

  

  

  

  

Cecilie Selskov 

  

  

 Regionsårgangsmester (nordsjælland) i 

200 bryst 

Nordisk Juniormester i 200 bryst 

Dansk Årgangsmester langbane i 100 og  

200 bryst, samt 4x100 fri og 4x100 medley 

Østdansk årgangsmester i 200 bryst 

Østdansk årgangsmester i 4x100 fri 

Nordisk Guld medalje i 4x100 IM  

(Dansk Junior rekord) Dansk junior mester  

kort bane 100 m brystsvøm, DHM 

Dansk årgangsmester langbane i 4x100 fri og 4x100 

medley 

Østdansk årgangsmester i 4x100 fri 

Dansk årgangsmester langbane i 4x100 fri og 4x100 

medley 

Østdansk årgangsmester i 4x100 fri 

  

  

  

DM serien I Holbæk 

DM serien I Århus 

DM serien I Fredericia 

DM serien samlet Furesøen 

DM Sprint i Lynge 

  

DM serien I Holbæk 

DM serien I Fredericia 



  

  

SIGMATRI ALLERØD 

  

  

  

SIGMATRI ALLERØD 

  

  

SIGMATRI ALLERØD 

  

  

SIGMATRI ALLRØD 

  

SIGMATRI ALLERØD 

  

SIGMATRI ALLERØD   

  

SIGMA SENIOR (1.hold) 

Træner: Carlos Subirana 

Imma Sagrista 

SIGMA SWIM ALLERØD 

  

  

  

  

Ulrik Black Petersen 

  

  

  

Tobias Stavngård 

  

  

Alberte Vallentin 

  

  

Josefine Pedersen 

  

Kajsa Grønberg 

  

Peter Gerlach 

  

  

  

  

 Marina Hansen 

  

  

DM serien Furesøen 

DM samlet Furesøen 

DM Serien Furesøen 

DM Hold I Nyborg 

DM Serien I Ikast 

  

DM serien I Furesøen 

DM Hold I Nyborg 

  

DM Sprint I Lynge 

DM Hold  i Nyborg 

  

Dm Hold i Lynge 

  

DM Hold I Lynge 

  

DM Hold I Lynge 

  

  

  

  

 DMK: 400m fri DML: 400m IM, 200m fri, 4x100m 

fri, 4x200m fri SRØK: 4x100m fri, 4x200m fri, 

4x100m IM SRØL: 4x100m fri, 4x200m fri, 4x100. 

IM, DMH,   



SIGMA SWIM ALLERØD 

  

 

SIGMA SWIM ALLERØD 

  

SIGMA SWIM ALLERØD 

  

SIGMA SWIM ALLERØD 

  

 SIGMA SWIM ALLERØD 

  

 SIGMA SWIM ALLERØD 

  

SIGMA HANDICAP 

Træner: Peter Bendt 

  

SIGMA SWIM ALLERØD 

  

  

SIGMA SWIM ALLERØD 

  

SIGMA SWIM ALLERØD 

  

SIGMA SWIM ALLERØD 

Maj Howardsen 

  

  

Lise-Lotte Larsen Bentin 

  

Anne Huse-Gaarde Hansen 

  

Andreas Mårtensson 

  

Emil Engels Henriksen 

  

Anton Borring Andersen 

  

  

  

  

 Oliver Roug Nielsen 

 

  

Markus Munkholm 

  

 Cecilie Beer 

  

Marie Husfeldt 

 DML: 400m fri, 800m fri, 4x100m fri, 

4x200m fri SRØK: 400m fri, 4x100m fri,  

4x200m fri SRØL: 400m fri, 4x200m fri,  

4x100m fri, DMH 

 

SRØL: 4x100m fri, DMH 

  

SRØK: 4x100m fri 

  

Danske hold mesterskaber DMH 

  

Danske hold mesterskaber DMH 

  

Danske hold mesterskaber DMH 

  

  

  

  

 Sjællands Mesterskab:Guld i 50 m bryst, 

 200 m fri,400 m fri 

  

Sjællands Mesterskab:Guld i 100 m bryst,  

50 m fly, 100 m IM, 200 m IM. 

  

Sjællands Mesterskab:Guld i 100 m bryst, 

50 m fly, 50m ryg, 200 m IM. 

  

Sjællands Mesterskab:Guld i 100 m IM 



 

  

  

SIGMA SWIM ALLERØD 

 SIGMA JUNIOR 

Træner: Carles jr. Subirana 

  

SIGMA SWIM ALLERØD 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Stine Nersting 

 

 

 

Katharina Nekorochko 

 

 

 

  

Sjællands Mesterskab:Guld i 50 m bryst, 50 m fri. 

  

  

  

  Danske hold mesterskaber DMH 

 

  



Lars sagde farvel og på gensyn på kanten 

 

11. marts 2017 

Klubhuset i Blovstrød var fyldt, da Sigma holdt farvel-reception for Lars Madsen. Her er nogle 

stemningsbilleder og talen, som Kristian Heunicke holdt på vegne af både Sigma Swim Birkerød og 

Sigma Swim Allerød. 

    



 

"Kære Lars 

Det er en bevæget dag i dag. Der har været grædt meget de sidste uger i Birkerød og Allerød og 

omegn. Lige siden du fortalte svømmerne at du holder job. Vi kommer alle til at savne dig. 

Du har opnået fantastiske resultater i Sigma. Du blev årets årgangstræner 2015. Du har været med 

til at skabe det måske mest solide fundament for elitesvømning noget sted i Danmark. Det vil vi 

have glæde af mange år efter du er rejst. 

Du har haft sæsoner hvor dine svømmere har skovlet medaljer ind. Og så har du haft sæsoner hvor 

de ikke har vundet så meget. Den årgang, som du afleverer, er et godt eksempel på det sidste. Selv 

om de måske ikke vandt så mange individuelle medaljer så viser andenpladsen i DM-hold, at det 

grundlæggende er i orden. Og også det faktum at du afleverer hele 16 talentfulde årgangssvømmere 

til juniorsvømning til sommer, viser at vores fundament er i orden. Det tror jeg ikke sker andre 

steder i Danmark i år. 

Du har også været med til at forme og uddanne andre trænere. Desværre er nogle af dem blevet så 

gode at de også er efterspurgt i andre klubber. Det er folk vi holder af, men som vi gerne ville have 

haft endnu mere ud af i Sigma. Det sidste år har været svært. Alt for mange trænere er holdt op med 

alt for kort varsel. Men "you kept your cool". Fandt gode erstatninger for dem der forsvandt. Det er 

flot. Men det har været et hårdt år. 

Du er ambitiøs. Typen der aldrig ligger stille. Tager uddannelser, søger viden og inspiration. Det er 

vi glade for. Og kun ærgerlige over at vi nåede til et punkt, hvor vi ikke kunne udfordre dig mere i 

det nuværende set-up. 

 Nu sagde jeg at det er en bevæget dag. Men samtidig er det jo også en helt normal dag. En skattet 

medarbejder, en ung medarbejder, skifter job efter fire år. Han skal ud og prøve sig selv af i en 

anden ramme. Have nye udfordringer og større ansvar. Det er naturligt. Det sker tusindvis af gange 



hver eneste uge på andre arbejdspladser. Og nogle gange sker der det at man vender tilbage igen til 

tidligere arbejdspladser. Det tror jeg vi er mange som håber. 

Jeg skal ikke lægge skjul på at jeg synes der er alt for mange klubber inden for ti kilometers afstand 

som har selvstændige eliteambitioner. Jeg så hellere at vi lagde os sammen, og skabte endnu større 

og endnu stærkere fælles elitemiljøer. Men det kommer nok til at tage nogle år inden det sker. Og 

indtil da skal du være velkommen til at komme her til stævner og alt mulig andet. Hvem ved. 

Måske jeg endda selv vil tage mig i at glæde mig over en enkelt medalje til Hørsholm eller to hvis 

jeg ser dig stå på kanten. 

 Lars. Tak skal du have. Tak for alt. tak for at du har gjort vores små piger og drenge til store piger 

og drenge. Til mennesker og ikke bare til svømmere. Det er noget vi aldrig vil glemme. Tusind tak 

skal du have." 

  

  



Østdansk mesterskab 2017 dag 3 

 
Af Tanya Graasbøll 

 

På tredjedagen af østdanske mesterskaber på langbane fortsatte de flotte takter. Thea Blomsterberg 

satte ny juniorrekord på 200 meter bryst allerede i indledende, hvorefter hun smadrede den med 2½ 

sekund i finalen, så den nu lyder 2.31,15. Thea har nu både juniorrekorden på kort- og langbane.  

 

Samlet set hentede Sigma Swim 27 medaljer søndag aften fordelt på 16 seniormedaljer – 7 guld, 4 

sølv og 5 bronze og 8 juniormedaljer – 3 guld, 1 sølv og 4 bronze samt 2 guld og 1 sølv i 

holdkapperne.  

 

Resultaterne lover godt for Danish Open, der svømmes i starten af april.  

 

50 ryg 

Katharina Nekhorochko vandt juniorbronze. 

Lise-Lotte Larsen Bentin blev nummer 7 i B-finalen. 

 

50 fly 

Caroline Erichsen vandt seniorguld. 

Camilla Dufour vandt seniorbronze i A-finalen. 

Lise-Lotte Larsen Bentin blev nummer 4 i B-finalen. 

 

Frederik Dalhøj Paulsen blev nummer 7 i A-finalen. 

 



100 fri 

Marina Heller Hansen vandt seniorguld. 

Maj Howardsen blev nummer 6 i A-finalen. 

 

Frederik Dalhøj Paulsen vandt seniorguld. 

Sebastian Tullberg vandt juniorguld. 

Andreas Mårtensson blev nummer 2 i B-finalen. 

Niklas Broch Thielemann blev nummer 7 i B-finalen 

 

200 ryg 

Marina Heller Hansen vandt seniorsølv. 

Katharina Nekhorochko vandt juniorbronze. 

Julie Stampe blev nummer 1 i B-finalen. 

Anna Boutrup blev nummer 5 i B-finalen. 

 

200 bryst 

Thea Blomsterberg vandt seniorguld og juniorguld. 

Mia Steen Duus vandt seniorbronze og juniorsølv. 

Josephine Kruse vandt juniorbronze. 

Sara Krog Christoffersen blev nummer 1 i B-finalen 

Sara Fogh Myrup blev nummer 7 i B-finalen 

 

Ulrik Blach Petersen blev nummer 8 i A-finalen. 

Niklas Broch Thielemann nummer 3 i B-finalen. 

Kristian Torp nummer 6 i B-finalen. 

 

200 IM 

Mia Steen Duus vandt seniorguld og juniorguld. 

Marina Heller Hansen vandt seniorsølv. 

Lise-Lotte Larsen Bentin vandt seniorbronze. 

Anna Boutrup blev nummer 7 i A-finalen. 

 

Sebastian Tullberg vandt seniorbronze og juniorbronze. 

Ulrik Blach Petersen blev nummer 3 i B-finalen. 

Kristian Torp blev nummer 7 i B-finalen. 

 

100 fly 

Caroline Erichsen vandt seniorguld. 

Marina Heller Hansen vandt seniorsølv. 

Camilla Dufour blev nummer 4i A-finalen. 

 

Frederik Dalhøj Paulsen vandt seniorsølv. 

Anton Borring Andersen blev nummer 1 i B-finalen. 

 

800 fri 

Tre i bedste heat 

Marina Heller Hansen vandt seniorguld. 

Maj Howardsen vandt seniorbronze. 



Anna Boutrup blev samlet nummer 4. 

 

1500 fri 

En i bedste heat 

Andreas Mårtensson blev nummer 5 samlet. 

 

4*100 holdmedley 

Guld og sølv til Sigmas damer.  

Guldholdet bestod af Marina Heller Hansen, Josephine Kruse, Caroline Erichsen og Maj 

Howardsen. 

Sølvholdet bestod af Katharina Nekhorochko, Thea Blomsterberg og Camilla Dufour. 

 

Guld til Sigmas herrer. Holdet bestod af Frederik Dalhøj Paulsen, Niklas Broch Thielemann, Claus 

Lerche Iversen og Sebastian Tullberg, 

  

  



Østdansk mesterskab 2017 2. dag 

 
Af Tanya Graasbøll 
 

Finaleafsnittet på 2.dagen af de østdanske mesterskaber blev en travl affære for Sigma Swims 

junior- og seniorsvømmere. Repræsentation i 20 A-finaler, 6 B-finaler og 10 svømmere i bedste 

heat i hhv. 400 IM, 1500 fri og 800 fri stod på programmet, og svømmerne levede flotte resultater. 

Samlet blev det til 15 seniormedaljer – 4 af guld, 6 af sølv og 4 af bronze, 10 juniormedaljer – 3 af 

guld, 5 af sølv og 2 af bronze samt 1 holdkapmedalje af guld.  

 

50 fri: 

Sebastian Tullberg vandt juniorsølv og blev samlet nummer fire i A-finalen i 50 fri. 

 

50 bryst: 

Josephine Kruse vandt seniorsølv og juniorguld. 

Thea Blomsterberg vandt seniorbronze og juniorsølv. 

Sara Krog Christoffersen blev nummer 4 i A-finalen. 

Mia Steen Duus nummer fire i B-finalen og samlet nummer 12. 



 

Niklas Broch Thielemann blev nummer 7 i A-finalen. 

 

200 fri: 

Marina Heller Hansen vandt seniorguld. 

Maj Howardsen vandt seniorbronze. 

 

Sebastian Tullberg vandt seniorsølv og juniorsølv. 

Niklas Broch Thielemann blev nummer 7 i A-finalen. 

Andreas Mårtensson blev nummer 2i B-finalen. 

 

400 IM:  

Fem Sigma svømmere i bedste heat: 

Mia Steen Duus vandt seniorguld og juniorguld. 

Marina Heller Hansen vandt seniorsølv. 

Anna Boutrup blev nummer 5. 

Sara Krog Christoffersen blev nummer 11. 

 

Ulrik Blach Petersen blev nummer 5 blandt juniorerne og samlet nummer 6. 

 

200 fly: 

Marina Heller Hansen vandt seniorguld. 

Maj Howardsen vandt seniorsølv. 

Caroline Erichsen vandt seniorbronze. 

Camilla Dufour blev nummer 5 i A-finalen. 

Lise-Lotte Larsen Bentin blev nummer 4 i B-finalen. 

 

Frederik Dalhøj vandt seniorsølv. 

Anton Borring Andersen vandt juniorsølv. 

Emil Engels Henriksen blev nummer 2 i B-finalen. 

 

100 ryg: 

Marina Heller Hansen blev nummer 4 i A-finalen. 

Katharina Nekhorochko blev nummer 1 i B-finalen. 

Lise-Lotte Larsen Bentin blev nummer 5 i B-finalen. 

 

100 bryst: 

Josephine Kruse vandt seniorsølv og juniorguld. 

Thea Blomsterberg vandt seniorbronze og juniorsølv. 

Mia Steen Duus vandt juniorbronze. 

Sara Krog Christoffersen blev nummer 8 i A-finalen. 

 

1500 fri: 

Fire i bedste heat 

Marina Heller Hansen vandt seniorguld. 

Anna Boutrup vandt seniorsølv. 

Amanda Egerod Lund vandt juniorsølv. 

Maj Howardsen blev samlet nummer 6.  



 

800 fri: 

En i bedste heat 

Andreas Mårtensson blev samlet nummer 8. 

 

4*100 fri 

Sigmas kvinder vinder guld. Holdet bestod af Marina Heller Hansen, Maj Howardsen, Camille 

Erichsen og Mia Steen Duus. 

 

Billedet er fra medaljeoverrækkelsen i 200 fly, hvor Marina, Caroline og Maj ryddede bordet. 

 

  



Østdansk mesterskab 2017, 1. dag 

 
3. marts 2017 

Kirsten Andersen 

 

Seniorerne og juniorerne havde første stævnedag her til aften til Østdanske Mesterskaber på langbane. 

Svømmerne ligger i hård træning af hensyn til Danish Open om en måneds tid.  

 

400 fri 

Stævnet begynder godt med henholdsvis guld og sølv til Marina Heller Hansen og Maj Howartzen i 

seniorklassen og juniorsølv til Mia Steen Duus i tiden 4.29.26. Mias tid er en pr. på 4 sek. 

  

Hos herrerne tager Niklas Broch Thielemann bronze for seniorerne i tiden 4.12.15. 

 

50 fri, indledende 

Maj Howardsen og Marina Heller Hansen havde henholdsvis 9. og 14. hurtigste tid, men er afmeldt finalen, 

der finder sted lørdag eftermiddag. 

Sebastian Tullberg svømmer sig i A-finalen med 6. hurtigste tid, 24.36. 

 

50 bryst, indledende 

A-finalen får ikke uventet dominans af sigmasvømmere, idet Josephine Kruse (32.85), Sara Krog 

Christoffersen (33.51) og Thea Blomsterberg (34.01) svømmer næst hurtigste, 3. hurtigste og 4 hurtigste tid 

i indledende. I B-finalen kan vi i morgen følge Mia Steen Duus, der med tiden 35.04 blev nr. 12 i indledende. 

Hos herrerne svømmede Niklas Broch Thielemann 7. hurtigste tid (31.29) og er dermed i A-finalen. 

 

50 ryg, indledende 

Katharina Nekhorochko svømmede sig i A-finalen med 8. hurtigste tid (31.20). Finalen bliver svømmet 



søndag eftermiddag. 

Vi havde ingen herrer med i 50 ryg. 

 

50 fly, indledende 

Caroline Erichsen havde næst hurtigste tid (27.28) og Camilla Dufour 4 hurtigste tid. Finalen bliver svømmet 

søndag eftermiddag. 

Frederik Dalhøj Paulsen havde 9. hurtigste tid og er dermed med i B-finalen i tiden 26.62. 

 

4 x 200 fri, damer 

Sigmas damer A vandt guld i tiden 8.28.91, næsten 14 sekunder foran sølvvinderne. Guldpigerne er Marina 

Heller Hansen, Caroline Erichsen, Maj Howardsen og Anna Boutrup. 

 

4 x 200 fri herrer  

Også herrerne tog guldet i tiden 7.52.14 med over 11. sek. foran sølvvinderne. Herreholdet var med 

Frederik Dalhøj Paulsen, Claus Lerche Iversen, Niklas Broch Thilemann og Andreas Mårtensson. Juniorherrer 

A var tæt på podiet men måtte nøjes med 4. pladsen. På holdet var Anton Borring Andersen, Emil Engels 

Henriksen, Jannick Hansen og Sebastian Tullberg. 

  



Hvad har Anton Ørskov Ipsen og Pernille 

Blume til fælles? 

6. februar 2017 

Kirsten Andersen 

 

Anton er fra Sigma Swim Birkerød og Pernille Blume har været i klubben i mange år, inden hun skiftede til 

Gladsaxe.  

Anton fik tildelt prisen for Årets herresvømmer og Pernille Blume prisen for Årets damesvømmer til Dansk 

Svømmeunions flotte awardshow i cirkusbygningen den 1. februar 2017. Tænk to svømmere med 

Sigmabaggrund. 

 

I indstillingen stod: 

Anton Ørskov Ipsen er nomineret, da 2016 bød på et internationale gennembrud for Anton. Han opnåede 

at en 18. plads i 1500 fri ved de Olympiske Lege og nr. 4 ved Verdensmesterskabet i kortbane i Canada 

december 2016. 

 

Anton kunne ikke selv være til stede og modtage prisen, men takkede fra sin base i USA. 

Anton fortalte blandt andet, at han som årgangssvømmer havde ligget langt nede på resultatlisten i f.eks. 

400 fri. Og på et tidspunkt var der absolut ingen, der troede på ham - med undtagelse af en, nemlig hans 

træner på Sigma 2, Winnie Faber, som Anton sendte en stor tak. 

 



Fra Lyngby til Flanders Cup i Belgien 

24. januar 2017 

Kirsten Andersen 

 

Junior-og seniorholdet tog hul på langbanesæsonen til Lyngby Open den 20.-22. januar. Sigma deltog dog 

kun fredag og lørdag. Svømmerne ligger i hård træning, og derfor var der ikke forventning om store 

personlige rekorder. Finalerne i 50 m løbene og i 100 m løbene lå først lørdag aften, så selvom flere var 

kvalificeret, blev de af hensyn til træningen afmeldt finalen, således havde f.eks. Josefine Kruse, Thea 

Blomsterberg og Mia Steen Duus henholdsvis hurtigste, næst hurtigste og 4. hurtigste tid i 50 bryst 

indledende. Thea valgte ikke at stille op i semifinalen, hvor Josefine og Mia fik henholdsvis hurtigste og 4-

hurtigste tid - men som nævnt blev frameldt finalen.  

 

Der var dog sigma-svømmere på podiet. F.eks. der stod sigmasvømmere som nr. 1, 2 og 3 i 400 medley for 

kvinder, årgang 1918-1999 - og nr. 1 i årgang 2000-2001 havde også sigmatrøje på. Også i 200 bryst stod 

der 3 sigmapiger på podiet i årgang 2000-2002. 

 

Kvinder 

Årgang 1918 -1999 

Anna Boutrup, 1998, guld i 400 medley i tiden 5.05.81 

Marina Heller Hansen, 1994, guld i 400 fri i tiden 4.25.73 og sølv i 400 medley i tiden 5.13.81 

Camilla Dufour, 1996, bronze i 400 medley i tiden 5.17.00 

 

Årgang 2000 -2002 

Mia Steen Duus, 2001, guld i 400 fri i tiden 4.33.96 og i 400 medley i tiden 5.05.82 samt sølv i 100 fly i tiden 

1.05.92 og i 200 bryst i tiden 2.39.43 

Katharina Nekhorochko, 2001, guld i 100 ryg i tiden 1.07.27 

Julie Stampe, 2002, sølv i 100 ryg i tiden 1.09.02 

Thea blomsterberg, 2002, guld i 200 bryst i tiden 2.34.69 

Josefine Kruse, 2002, bronze i 200 bryst i tiden 2.41.00 

 

Herrer 

Årgang 1918-1998 

Frederik Dalhøj Paulsen, 1998, sølv i 400 medley i tiden 4.46.39 

Niklas Broch Thielemann, 1994, bronze i 400 fri i tiden 4.11.88 og i 400 medley i tiden 4.53.25 

 

Årgang 1999-2001 

Anton Borring Andersen, 1999, sølv i 400 medley i tiden 4.50.31 

Ulrik Blach Petersen, 2001, sølv i 200 bryst i tiden 2.37.94 

 

Flanders Cup 

Mens de fleste fra senior- og juniorholdet kæmpede i Lyngby var Caroline Erichsen og Maj Howardsen til 

Flanders Cup 2017 i Belgien. Caroline og Maj er med på det danske Great Danes hold. Begge piger kom på 

podiet. Maj i 800 fri og både Maj og Caroline i 4 x 100 fri. 

 



Maj Howardsen: 

800 fri - 3 plads i tiden 9.18.53 

A-finale i 200 fly - 6. plads - 2.17.49 

B-finale i 100 fri - 11. plads - 58.15 

 

Caroline Erichsen 

800 fri - 4. plads - 9.23.80 

B-finale i 100 fri - 16. plads - 59.12 

B-finale i 50 fly - 9. plads - 28.06  

 

4 x 100 fri - 1. plads. 3.53.91 

(Maria Grandt (57.45), Caroline Erichsen (59.03), Maj Howardsen (58,26) og Josefine Holm (59.17) 

 

Stort tillykke. 

 

 

 

  



Klubmesterskab i Sigma Swim Birkerød 

 
15. januar 2017 

Kirsten Andersen 

Klubmesterskabet blev for tredje gang afholdt sammen med Allerød - men der bliver fortsat kåret 

klubmestre i hver klub. For Birkerøds vedkommende var det klubmesterskab 2016, mens Allerød er 

et år foran og kårede 2017-mestrene. Stævnet blev afholdt fredag-lørdag den 13.-14. januar 

2017. Blandt de over 200 konkurrencesvømmere fra Birkerød og Allerød en VM-deltager, nordiske 

mestre og masser af danske mestre, årgangsmestre og regionale mestre. Og så var Pernille Blume på 

besøg, det er nærmere omtalt i artiklen "OL stjernestøv af guld over klubmesterskabet". 

 

http://sigmaswim.dk/da/nyheder/konkurrence/ol-stjernestoev-af-guld-over-klubmesterskabet


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 450 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. I modsætning til tidligere stillede Sigma Swim Birkerøds dygtige Master-

svømmere ikke op, idet stævnet faldt sammen med Østdansk Mesterskab for Masters. 

Under klubmesterskabet fik Frederik Dalhøj Paulsen samlet flest finapoint blandt herrerne. Blandt 

damerne var det Caroline Erichsen, der svømmede sig til flest finapoint i hendes 4 løb. 

Herrer 

Årgang 1998 og ældre 

(Senior) 
         

Klubmester  Frederik Dalhøj Paulsen, 1998  2474 point 

Nr. 2  Niklas Broch Thielemann, 1994  2471 point 

  

Årgang 1999, 2000 og 2001 

(Junior) 
    

Klubmester  Sebastian Tullberg Poulsen, 2000  2317 point 

Nr. 2  Alexander Eggers, 1999  2217 point 

Nr. 3  Ulrik Blach Petersen, 2001  1963 point 

  

Årgang 2002, 2003 og 2004 

(Årgangssvømmere) 
         

Klubmester  Frederik Eg Ibsen, 2002  1566 point 

Nr. 2  Emil Døssing, 2002  1496 point 

Nr. 3  Mikkel Eg Ibsen, 2002  1493 point 

  

 

Årgang 2005 og 2006 

(Pre-årgang) 

         

Klubmester  Tobias Rosengaard, 2005  942 point 



Nr. 2  Tobias Stenderup Jensen, 2005  889 point 

Nr. 3  Nicolaj Pedersen, 2005  829 point 

  

Årgang 2007 og yngre 

(Talent) 
         

Klubmester  Mads Haaber, 2007  283 point 

Nr. 2  Rasmus Reedtz-Runge, 2007  280 point 

Nr. 3  Joe Hargreaves, 2008  215 point 

      

 

Damer 

Årgang 1999 og ældre  

(Senior) 
    

Klubmester  Caroline Erichsen, 1998  2782 point 

Nr. 2  Anna Boutrup, 1998  2236 point 

Nr. 3  Sara Krog Christoffersen, 1996  2154 point 

  

Årgang 2000, 2001 og 2002 

(Junior) 
         

Klubmester  Mia Steen Duus, 2001  2600 point 

Nr. 2  Thea Blomsterberg, 2002  2272 point 

Nr. 3  Thit Bondo, 2000  1927 point 

  

Årgang 2003, 2004 og 2005 

(Årgangssvømmere) 
         

Klubmester  Maria Lund, 2003  1922 point 

Nr. 2  Cornelia Bergquist, 2003  1881 point 

Nr. 3  Ingrid Lindemann, 2003  1750 point 

  



Årgang 2006- 2007 

(Pre-årgang) 
         

Klubmester  Selma Nørby, 2006  772 point 

Nr. 2  Røskva Rosenbohm, 2007  813 point 

Nr. 3 
 Mona Ørum Maxild, 2007 

 Signe Østergaard Lilja, 2006 

 536 point 

 536 point 

  

Årgang 2008 og yngre 

(Talent) 
         

Klubmester  Karla Rekling, 2008  333 point 

Nr. 2  Caroline Liecht, 2008  265 point 

Nr. 3  Sofie Leidecker, 2008  197 point 

 

  

    

Klubmestrene får en kniv, mens nr. 2 og 3 i den pågældende aldersgruppe får henholdsvis en gaffel 

og en ske. En tradition der går helt tilbage til det første klubmesterskab. Desuden fik 

præmiemodtagerne sponsorgaver. Silja mangler på billedet. 

  



Prisuddeling 

Traditionen tro uddelte trænerne nogle særlige priser til svømmerne på de forskellige hold: 

Drenge-talentprisen og Pige-talentprisen 

Assisterende træner, Camille Erichsen uddelte på vegne af Mads Keis Drenge-talentprisen og Pige-

talentprisen. Drenge-talentprisen gik til Rasmus Reedtz-Runge. Camille motiverede prisen med, at 

Rasmus arbejder koncentreret og målrettet på at blive bedre.  

Pigetalent-prisen gik til Karla Rekling. Camille motiverede dette med, at Karla var koncentreret og 

samtidig formåede at have det sjov og altid interesseret i at lære nyt. 

Årets fighter på Årgangsgruppe 3 

Julie Leth-Petersen uddelte prisen "Årets fighter". Prisen gik til Tobias Stenderup Jensen. Tobias 

er god til at passe sin træning, er fokuseret, et forbillede, god til at kæmpe for sine mål og til at tage 

ansvar for egen læring - glad og sprudlende - og det smitter af på resten af holdet. 

Året fund på Årgangsgruppe 2 

Ditte Friis uddelte denne pris. Prisen gik til William Ølshøj. Ditte fortalte, at William er god til at 

presse sig selv til det yderste. Han er bevidst om sine egne og svage sider. Møder op med masser af 

humor. Samtidig har William en superflot teknik og er altid klar til at gøre sit bedste. 

Årgangsgruppe 1 - Årets indsats 

Lars Madsen uddelte denne pris. Prisen gik til Frederik Eg Ipsen. Frederik leverer altid en 100% 

indsats. Grunden til at Frederik bliver valgt til årets indsats, er den udvikling der er sket gennem 

hele 2016 primært på det mentale plan. Frederik har rykket sig fra at være meget fokuseret på at 

være den hurtigste, til også at blive meget bevidst om, hvad der skal arbejdes med for at udvikle sig 

på lang sigt. Fokus er flyttet fra 50 fri, til de længere 200 fly, 400 fri og måske på sigt 1500 fri. 

Fortsæt den gode udvikling, og husk det forpligter at være en man ser op til. 

Årets Juniorpris - også kaldet Årets vandhund 

Carles Sr. uddelte denne pris på vegne af Carles Jr., der var til klubmesterskabsfest i Allerød  Der 

var tre kriterier - træningsindsats, attitude og resultater. 3 Prisen gik til Mia Steen Duus, der til 

fulde opfylder kriterierne. 

Årets bedste præstation - herrer og damer 

Carles Sr. 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 1500 fri til VM. Det giver 923 point. 

Prisen "Bedste kvindelige svømmer" går i år til Caroline Erichsen, der har svømmet sig til 807 

point i 100 fly til DM for hold. 

 

Årets svømmer 

Denne pris gik også til Anton Ørskov Ibsen. Carles nævnte ti kriterier, som Anton alle opfyldte - 

herunder resultater, fokusering, mod, sociale kompetencer mv. 



Det gyldne stopur 

Sidste pris, der blev uddelt, var "Det gyldne stopur". Prisen går til en frivillig, der yder en stor 

indsats for klubben. Prisen bliver normalt overrakt og motiveret af sidste års modtager. Sidste år fik 

Karen Føyn prisen. Karen havde ikke mulighed for at deltage i klubfesten og havde overdraget 

hvervet til Pia Alexandersen. 

Prisen gik til Anja Røgind. Anja har igennem en længere årrække ydet en helt særlig ekstra indsats 

i klubben i forhold til officials og stiller gerne op til et stævne, uanset om det er i Sigma eller andre 

steder i landet. Bager og laver mad til stævner/træningslejr. Men den væsentligste og mest 

tidskrævende opgave, som Anja igennem en meget lang årrække og på mange forskellige hold har 

håndteret, er hele koordineringen af Sigmas officials 

 

 Her ses prismodtagerne. Anja Røgind er ikke med på billedet. Denne pris blev uddelt senere på 

aftenen. 

Stort tillykke til alle klubmestrene og prismodtagerne. 

  



OL-stjernestøv af guld over klubmesterskabet 

15. januar 2017 

Kirsten Andersen 

 

Så kom hun, vores alle sammens svømmestjerne, Pernille Blume - ind i svømmehallen, til et klap-

amok fra små og store fans.  

 

Pernille blev budt velkommen af Klubchef Mia Hyldahl - Vi er stolte over, at du repræsenterede 

Sigma Swim birkerød i 2009-2014. Team Rudersdal, der har støttet dig i Sigma-årene, er her i dag 

for at ønske dig tilykke. Vi følger dig og er fortsat så stolte af dig - og under Rio fulgte vi det 

intense forløb frem til din guldmedalje i 50 fri og bronzemedalje i 4 x 100 medley. Vores unge 

svømmere har planlagt en række spørgsmål til dig - men allerførst et kæmpe tillykke fra SIGMA. 

 

Herefter tog speakeren Christian Tullberg over og nævnte, at Pernille nu ville få seks skarpe 

spørgsmål formuleret af de unge svømmere: 

1. Hvad var din egen forventning til OL? 

- Jeg ville gøre det så godt, jeg kunne og samtidig få det bedste ud af oplevelse. Jeg ville gerne i 

finalen. Jeg havde trænet i 4 år frem mod OL, men også holdt en pause, så det var vigtigt at få en 

god oplevelse ud af det. 

 

2. Hvad fik dig til at starte igen? 

Jeg fandt glæden igen. Det var vigtigt for mig, at jeg var medbestemmende. At det ikke kun var 

træneren, der bestemte, men at jeg også kunne påvirke træningen. 

 

3. Var du god som årgangssvømmer? 

Jeg var OK. Jeg tog et stort spring fra junior til senior. Der blev jeg seriøs omkring svømningen. 

 

4. Hvem snakker du mest med til træning - ud over din træner? 

Daniel Skaaning og Rikke Møller Petersen. 

 

5. Hvordan fik du skole og træning til at hænge sammen? 

Jeg snakkede rigtig meget med skolen om, hvad jeg selv kunne gøre, og hvad de kunne gøre for, at 

det kunne lykkedes. 

 

6. Hvad tænke du, da du stod på præmieskamlen? 

Jeg prøvede bare at tage det hele ind. Og så tænkte jeg, at det var sindssygt, at jeg havde taget en 

pause og helt surrealistisk at stå der. 

 

Christian Tullberg kunne fortælle, at Pernille nu ville overrække medaljer til de yngste svømmere 

og være i hallen den næste times tid. 

 

 

 



 
Præmieoverrækkelse 

 

 

 
Og så er der autografer. 

 


