4 DM-medaljer til Københavns Trampolin Klub
Lørdag d. 19. november deltog Københavns Trampolinklub (KTK) i Danmarksmesterskaberne for senior hold
for damer og herrer i Haslev.
KTK stillede med i alt fire hold. To for damer og to for herrer. Ved dagens danmarksmesterskaber lykkedes
det Alle fire hold at komme på podiet, og besatte derved ligesom sidste år to tredjedele af podiepladserne!
I herrernes række bestod KTKs førstehold af de talentfulde tvillinger Alfred og Emil Krydsfeldt på 15 år,
Oscar Andersen - ligeledes 15 år og Martin Wagner Christensen på 18 år. Holdet lå nr. to gennem hele
konkurrencen. Og I finalen hvor der startes fra nul point, lykkedes det dem også at indtage
præmieskamlens andenplads, på trods af at en af drengene måtte indkassere et kiks i sin øvelse. De tre
andre drenge gennemførte til gengæld fine øvelser! Holdet kunne dog ikke slå favoritterne fra Haslev, som
vandt komfortabelt. Haslevs førstehold bestod af Benjamin Kjær, Lucas Cheung, Joah Cheung og Teis
Petersen.
KTKs andet hold for herrer lå på en fjerdeplads inden finalen. Holdet bestod af Emil Hindsberg – 13 og Laust
Valdemar Olsen, Malte N. Kirchhoff og Peter T. Güsmer – alle 14 år. Greve IF, som bestod af Anton
Bendsen, Marc Seidler og Mathias Højby Jensen, lå lige foran KTKs andet hold inden finalen. Men i finalen
blev det spændende:
I holdkonkurrencer er det således at kun de tre bedste karakterer tæller efter hver runde. I finalen kiksede
imidlertid en af springerne på hvert af Greves hold OG KTKs andet hold. Greve havde kun tre springere på
deres hold, og kikset ville derfor tælle med i den samlede score. Men KTK havde fire udøvere på sit hold og
dermed ”råd” til et kiks. Derfor valgte KTKs andet hold at køre taktisk i finalen og lade de to sidste springere
køre meget lette, men vel at mærke meget sikre øvelser, for at få tre hele gennemførte øvelser i hus. Dette
lykkedes, og de fire unge drenge kunne overraskende stå med bronzemedaljen om halsen til
præmieoverrækkelsen.
Så KTK gentog dermed historien fra sidste år, hvor klubbens herrer også besatte både anden og
tredjepladsen.
I damernes række var KTKs førstehold favoritter til at vinde guldet, hvis alle kørte igennem som vanligt.
Sidste år tabte KTK til Haslev med kun 0,7 point. Derfor var damerne meget opsatte på at vinde denne
gang.
KTKs første damehold bestod af årets danske og nordiske seniormester, Maila Walmod (25), Den nordiske
juniormester og danske U14mester, Smilla Thea Jensen (13), Freya Guillaume (16) og Malou Rosenquist
(15), som begge var med til at vinde DM U17 hold i år: Baseret på efterårets tidligere resultater var de på
papiret feltets stærkeste hold.
Efter de indledende runder førte KTKs førstehold da også komfortabelt med 5,105 point over Haslev.
Men i finalen hvor der startedes fra nul point kørte et par af de københavnske piger nogle noget usikre og
nervøse øvelser, hvilket resulterede i et halvkiks i den ene af øvelserne samt at dommerne måtte dømme

elleve spring i en anden af øvelserne. Og dette medførte desværre at de satte deres komfortable føring
over styr.
Damerne endte dermed med en andenplads med sølle 0,01 point op til vinderne fra Haslev. Haslevs
damehold bestod af Vanessa Rae Smith, Sara Lindahl, Ronja Sønder og Emilie Laugesen.
På bronzepladsen kom igen endnu et talentfuldt KTK hold, med Ida Brandorff (13), Hannah T Remmer, Ellie
T Remmer og Benedicte Steffensen (alle 15).
Dermed gentog KTK de samme placeringer til konkurrencen som de fik i 2015, dog denne gang endnu
tættere på guldet for damernes vedkommende!
Men i og med at KTK endnu et år besatte to tredjedele af præmiepodiet ved DM senior hold, samt at
specielt flere af KTK meget talentfulde yngre piger i 2017 endelig har alderen til at måtte konkurrere i
seniorrækkerne er oddsene endnu bedre for at damerne måske endelig at tage guldet hjem næste år!
Af Uffe Ehlers fra Københavns Trampolin Klub

