Horsens Svømmeklub næstbedst til VEST
I weekenden deltog Horsens Svømmeklub i Vest-langbanemesterskaber i Hjørring – i øvrigt med
det næststørste hold af alle. Stævnet er et vigtigt skridt frem mod næste topning, som er enten
Danish Open i Bellahøj eller Herning Open i Herning i midten af april, og de 27 svømmere fra
Horsens viste superform i bassinet hele weekenden. Meget tyder på, at formen er ved at kulminere
og at de to ugers træningslejr i Torremolinos i februar har givet pote.
Svømmerne fra Horsens nåede hele 70 finalepladser, og hentede 16 juniormedaljer (1 guld, 8 sølv, 7
bronze), 14 seniormedaljer (4 guld, 5 sølv og 5 bronze) samt tre holdkapmedaljer – alle til herrerne i
form af 1 guld, 1 sølv og 1 bronze.
Især skal vi fremhæve Daniel Steen Andersens ”sindssyge søndag” med fire guld ud af fire mulige,
Cecilie Grøndal med 8 medaljer i alt samt Rasmus Udbye med i alt 9 medaljer. Og hele stævnet
sluttede flot med den første senior holdkap guldmedalje i klubbens historie i 4x100 m medley – et
løb, hvor andetholdet sluttede på en flot femteplads.
På antallet af medaljer, var vi den klub der fik flest juniormedaljer og næst flest medaljer i alt. Ud
fra den officielle måde man rangere medaljer, blev vi den næst bedste klub i Vest 
-24 af de 27 svømmere nåede både personlige rekorder og finalepladser, og hele ni forskellige
svømmere fik medaljer med hjem. Det viser, hvor stor bredden i truppen er og tilføjer at vi har en
stor del af vores svømmere som er klar til at tage springet til toppen af dansk og på sigt måske
endda international svømning, siger juniortræner Niels Liboriussen.
Stævnet førte til hele 16 klubrekorder; heraf de fire i holdkapperne med tre til herrerne og en til
damerne.
Viktor Bull Kramer satte junior- og seniorrekord i 200 m bryst med 2.26.55. Hos damerne
tangerede Amalie Bach Nielsen senior-klubrekorden i 50 m fri med 27.90; Cecilie Grøndal satte
junior- og seniorrekord i 50 m ryg med 30.29, i 200 m ryg med 2.24.56 og i 200 m medley i 2.26.31
– og så blev det også til en juniorklubrekord i 400 medley.
Med tiden 1.07.17 satte Josefine Due Christensen desuden junior- og seniorklubrekord i 100 m fly.
Og så hører det med, at Patrick Zakaryan Olsen som førsteårsjunior havde et forrygende stævne
med tre A-finaler, en juniorbronze i 100 m ryg samt en del af guldkappen i 4x100 medley.
-På et svært tidspunkt på sæsonen er det flot at se så mange, der flytter deres niveau og kravler
markant højere op på resultatlisten, end de var seedet til, siger klubbens nye assisterende træner
Mark Kjær Knudsen, som også roser den enormt gode stemning blandt svømmerne.
Klubchef og seniortræner Jan Løth Andersen supplerer:
-Vores hårde og målrettede arbejde samt kontinuitet igennem de sidste fem år viser sig at bære
frugt. Vi har arbejdet med vores talenter ved at få de dygtigste svømmere i sportsklasserne på
Langmarkskolen, og de kan videreudvikle sig på Sportscollege Horsens. Derfor er der også mange,
der søger til Horsens Svømmeklub og vores gode træningsmiljø. Næste skridt bliver en styrkelse af
seniormiljøet, så vi kan tiltrække seriøse svømmere fra hele landet til vores stærke træningsmiljø.
Vi vil ikke kun være i toppen i Vestdanmark, men i hele landet, og har i år indført en ny og
forbedret struktur i konkurrenceafdelingen. Tilsammen betyder det, at Horsens Svømmeklub bliver
svært at komme udenom i fremtiden, siger han.

