VAT Copenhagen til 2 vellykkede Danske
Mesterskaber
Den 10 til 13. November 2016 blev der afholdt Danske Junior Mesterskaber i
Bellahøj Svømmestadion i Brønshøj. Her udmærkede VAT-Copenhagens bedste
juniorsvømmere sig ved at svømme sig til intet mindre end 4 A-finaler, 13 B-finaler
og 21 C-finaler. Svømmerne, der samlede kommer fra VAT-Cph Elite, Junior og
MK31´s K1 hold, kom hjem med store personlige forbedringer både rekordmæssigt,
men også erfaringsmæssigt. Vi er stolte af at VAT-Cph og MK31 blander sig i den
absolutte top af hele landets juniorsvømmere. Stort tillykke til svømmerne!
De Åbne Danske Mesterskaber blev holdt ugen efter, d. 17 til 20. November 2016, i
Esbjerg Svømmestadion. Her var VAT-Cph igen i aktion. Denne gang ikke kun imod
Danmarks elite, men også Hollands VM landshold, samt Bergen Swim Club var
repræsenteret. For VAT-Cph gik det rigtig godt! Ikke mindre end 4 guld-, 3 sølv- og 3
bronze medaljer bragte de 7 svømmere fra VAT-Cph med hjem fra 7 A-finaler og 8
B-finaler. Dette er enormt flot i forhold til der både var den nationale top, samt
Hollands absolut elite.
Emma Wael, MK31, bragte en flot bronze medalje med hjem fra mesterskaberne i
1500m fri. Stort tillykke!
Josefine B. Pedersen, MK31, bragte også flotte resultater med hjem. Josefine
svømmede sig til 3 guld-, 2 sølv- og 1 bronzemedaljer. Derudover kvalificerede
Josefine sig også til de Nordiske Mesterskaber i Kolding d. 9 til 11. December.
Josefine formåede at svømme sig til så høje FINA point, at også vores egen
cheftræner, Per Holmquist, kvalificerede sig som landsholdtræner under dette
Nordiske Mesterskaber. Vi glæder os til at følge Josefine og Per, og ønsker dem al
held og lykke i Kolding!
Som en del af forberedelserne til Verdens Mesterskaberne i Canada d. 7 til 11.
December 2016, svømmede den dobbelte OL-deltager, Daniel Skaaning, STT, også de
Danske Mesterskaber. Her vandt Daniel de danske mesterskab i 100m IM, samt sølv
i 100m fri og bronze i 200m fri. Daniel viste flotte takter frem mod hans
internationale mesterskab, med hurtige tider taget træningsperioden i betragtning.
Vi ønsker Daniel al held og lykke i Canada, og hepper alt hvad vi kan herhjemme fra!

