
Stor succes til VAT-CPH ved DKM 2015 

VAT-CPH deltog i sidste weekend ved de Danske Mesterskaber på kortbane 2015 i 
Gladsaxe Svømmehal, sammen med resten af den danske svømmeelite, med stor 
succes. 

Medaljeregn til VAT-CPH 
Josefine B. Pedersen, Johanna Berthelsen, Daniel Skaaning og Johan Bragason blev 
de store medaljeslugere for VAT-CPH. Det blev til 17 guld, sølv og bronze medaljer 
til klubben, som samlede placerede sig som 6. bedste klub i Danmark til 
mesterskaberne. Det må siges at være noget af en forbedring for klubben, der sidste 
år ”kun” svømmede sig til 6 medaljer samlet.  
 Marco Loughran svømmede sig yderligere til 2 første pladser i 50 og 100m 
rygcrawl, men da Marco ikke er dansk statsborger, kan han desværre ikke vinde 
medaljer ved et dansk mesterskab og derfor ikke inkluderes i medaljestatistikken. 
Derudover svømmede VAT-CPH sig til imponerende 49 nye personlige rekorder ved 
stævnet.  

Ny kæmpe Dansk Junior Rekord til Josefine 
Josefine B. Pedersen præstererede en kraft præstation i 100m brystsvømning ved at 
forbedre hendes egen danske junior rekord fra 1:09.10 til 1:08.28 og vandt samtidig 
både dansk senior og junior guld i denne disciplin. 

VAT-CPH er repræsenteret ved Nordiske Mesterskaber denne weekend 
Johan Bragason og Josefine B. Pedersen fik begge svømmet sig under det Danske 
Svømmeforbunds kravtider til Nordiske Junior Mesterskaber og cementerede deres 
pladser på det internationale hold, der er i aktion denne weekend(d. 11-13 
december). Dette viser VAT-CPH har taget et stort skridt i den helt rigtige retning. 
Cheftræner Per Holmquist er samtidig blev udtaget til træner teamet ved samme 
stævne på baggrund af Johan og Josefines præstationer ved DKM. Stævnet kan følges 
på http://livetiming.medley.no/resultater.aspx?stevnenr=2066. 

Årets største svømmefest venter forude 
De danske holdmesterskaber løber af stablen i weekenden d. 19-20 december. Her 
er VAT-CPH med i allerforreste række, i Svømmeligaen. Der kæmpes om det danske 
mesterskab for klubber i Kastrup Svømmehal, Røllikevej 4 2770 Kastrup, med 
stævne start kl. 09:30 og igen 16:00 begge dage. Vi håber I vil komme ud og støtte 
op om holdet og give jeres med til en super stemning ved stævnet. 
 
Glædelig Jul! 
 
Per Holmquist og Anders Jensen – VAT-CPH Elite 
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