
Vi kom, vi så, vi sejrede !!! 

 

D. 24 okt 2014 drog 9 aktive springere , 1 supporter i alderen 13 til 16 år ,med 3 trænere med flyveren til 

England. Deres mission var at deltage i David Ward-Hunt Cuppen der afholdes i byen Gillingham, der er 

beligende 40 miles syd øst for London. 

Ingen fra KTK har før deltaget i denne cup, så vi var meget spændte på hvad der ventede os. 

Vi ankom tidlig eftermiddag til et hotel i Gillingham og selvom alle var trætte efter den lange rejse, valgte vi 

at deltage i træningen om aftenen fra kl 19.30. Ved denne træning opdagede vi, at andre havde fået 

samme ide, så det var så som så hvor meget vores atleter havde af td i trampolinerne, Det viste sig at der 

ved denne cup deltog ikke mere end 60 forskellige klubber fra Letland, Belgien, Scotland, Holland, Wales, 

England og to klubber fra Danmark. I alt var der 532 springer og et ukendt antal trænere. Springerne var 

inddelt i tre grupper og alles KTK springere var i gruppe 2 der kan sammenlignes med B rækken i Dancup. 

Næste dag startede konkurrencen kl 8.30 og inden tidlig eftermiddag havde KTK opnået følgende 

finalepladser : 

Individuelt 

Piger 13/14 Sarah, Piger 15/16 Vanessa i finale, Drenge 13/14 Oscar Drenge 15/16 Mathias, Oliver, Oscar 

Synkron 

Drenge 9/16 Oliver/Mathias, Jacob/Oscar. Piger 13/14 Felicia/Freya 

Lørdag aften var der fest for deltagerne og selvom vores springerehavde deltaget i denne stod de klar kl 8 

søndag morgen og spadserede mod hallen. Hotellet serverede ikke morgenmad så tidligt, så de var alle 

udstyret med en bacon sandwich, der hest skulle spises før de nåede hallen. Opvarmningen startede kl 8.20 

og snart var finalerne i gang. 

 

Inden frokost havde KTK sprunget sig til følgende placeringer 

Piger 15/16 Guld til Vanessa,  Drenge 15/16 sølv til Oliver, Synkron drenge 9/16 bronze til Jacob/Oscar. 



Placeringerne for KTK var så gode, at vi også vandt hold medaljer til pigerne 13/14 og til drengen 15/16. 

Desværre var situationen den, at vi ikke  kunne være tilstede ved selv præmieoverrækkelsen, men takket 

være træner Jeannes overtalelsesevner fik vi udleveret vores udmærkelser før de andre og lavede vores 

egne præmieoverrækkelse i et lokalt cafeteria.  

 

Alt i alt havde vi en god tur og alle vores springere fik enten et trofæ eller en holdmadalje med hjem. 

Det skal også nævnes at Jeanne fik en positiv forbindelse til en Engelsk cup, der gerne ville have et 

samarbejde omkring springere i teenage alderen. Her tænkes på gensidige besøg og træning i 

sommerferien, så springeren kan lære udenlandske forhold at kende og knytte venskaber i England.  

Vi vil uden tvivl vende tilbage ved næste David Ward Hunt cup i 2016 og denne gang planlægge turen så vi 

også får den officielle præmieoverrækkelse med. 
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