
Bronze til KTKs herrer ved Loulé Cup. 

 
Ved den internationale trampolinkonkurrence Loulé Cup d. 4.-6. september 2014 i Portugal deltog KTK med 

17 udøvere i forskellige rækker. Specielt KTKs herrer viste en rigtig god holdindsats! 

Loulé Cup blev afholdt samtidigt med en World Cup-konkurrence, så niveauet var meget højt, i det World 

Cuppen trak mange nationer til stævnet. Der deltog 19 nationer i Loulé Cup fra hele verden. 

I U13 pigerækken deltog Alma Andersen (10), og kom tæt på en finaleplads og blev nr. 10 ud af 27, med to 

øvelser med god stil. Dog manglede der noget mere sværhed og højde for at komme i finalen, hvilket er 

udfordringen nu for hende og de andre piger fra KTK. Men dette er klubben klar over, og er godt i gang med 

derhjemme at hæve pigernes sværhedsniveau. Og det regner vi med vil kunne ses på resultaterne i løbet af 

den kommende tid. 

I 13-14rækken for piger deltog hhv. Felicia Sørensen (13), Sarah Sarosi Thomasen, Freya Guillaume og 

Malou Rosenquist (alle 14), hvor de to sidstnævnte kom i finalen og endte på hhv. 6. og 7. pladsen. Felicia 

og Sarah blev hhv. nr. 12 og 10. Malous flotte 6. plads kom i hus, da Malou satsede på større sværhed end 

hidtil (med en øvelse med to dobbeltsaltoer og en sværhed på 7,1 ) og samtidigt beholdt højden og stilen. 

De kommende måneder vil KTKs piger satse ekstra meget på at få sværheden op, så vi kan kæmpe med de 

store nationer. 

I holdkonkurrencen for piger opnåede KTK en fjerdeplads. 



I juniorrækken satsede Vanessa Rae Smith (16) på stor sværhed, men gennemførte desværre ikke sin frie 

øvelse, som ellers ville have placeret hende i finalen. 

KTKs bedste placering for damerne stod seniordanmarksmesteren Helena Mogensen (19) for i det hun blev  

nr. 4 efter en fin og rutineret præstation i finalen. Helena vil som de oventående også satse mere på 

sværhed i den kommende tid, så hun kan måle sig med de allerbedste, og så hun evt. kan kvalificere sig til 

VM i november 2015, som afholdes i Danmark! 

I drengenes rækker blev det til en finaleplads for Emil Andersen (9) i U13rækken som efter finalen kom på 

en flot 7. plads, og Asger Kjærsgaard (12) og Benjamin Tómasson (9) blev hhv. Nr. 9 og 11. 

I 13-14rækken blev bedste placering givet til Oscar Andersen (13) og Jacob Rasmussen (14), som med flot 

stil og højde kæmpede sig til hhv en 11. og en 12. plads. Hans Christian Jørgensen (12) og Frej Koch-

Mathews (13) blev hhv. nr. 17 og 18. 

I holdkonkurrencen for drenge opnåede KTK ligesom for pigernes vedkommende en fjerdeplads. 

I juniorrækken kom Martin Wagner Christensen i finalen som nr. otte og kæmpede sg op i gennem feltet til 

en femteplads. Og Martin brød forbandelsen med ikke at have fuldført alle spring til sine sidste 

konkurrencerne, i det han gennemførte alle 30 spring, dog med enkelte små korrektioner i sin finaleøvelse. 

I seniorrækken for herrer måtte landsholdsspringerne Daniel Vidstrup og Jakob Schoppe (begge 22) begge 

to sande at det ikke skulle være denne gang de fik de store succes. Daniel lavede en flot første øvelse, men 

måtte kikse i sin frie øvelse. 

Jakob Schoppe lavede en imponerende indledende runde, og lå faktisk på en komfortabel førsteplads til 

finalen. Men i finalen kiksede han desværre også. 

Den glædelige overrækkelse var dog at Martin Wagner Christensen, Daniel Vidstrup og Jakob Schoppe 

tilsammen fik en flot tredjeplads i herreholdkonkurrencen, og hentede lidt metal hjem til klubben. 

 


