
Fire medaljer til KTK ved Scandinavian Open 
 
Københavns Trampolinklub (KTK) deltog i påsken d. 4. april i Scandinavian Open i Haslev.  
 
Klubben stillede med 19 udøvere til start i forskellige aldersklasser. Scandinavian Open havde deltagere fra 
syv nationer. 
 
Det blev til fire medaljer til KTK. Og KTK blev dermed den danske klub der tog flest medaljer ved 
konkurrencen. 
I U12rækken stillede 11årige Smilla Thea Jensen op, og leverede en rutineret præstation og fik en flot 
andenplads. Smilla vandt Scandinavian sidste gang for to år siden. Men denne gang måtte hun se sig slået af 
en af de meget dygtige engelske pigespringere. 
 

 
 
I U14 drengerækken viste klubbens U14 drenge stor styrke: Hele fire af finalens otte udøvere kom fra KTK. 
Og det lykkedes faktisk Oscar Lynnerup Andersen (13) at vinde rækken foran Hans Christian Jørgensen 
(ligeledes 13). På tredjepladsen kom en Italiener. 
 



 
 

Klubbens sidste medalje gik til Helena Mogensen (19), som inden finalen lå på en tredjeplads. Men i finalen 
sprang hun over evne, slog hun egen pointrekord med 48,6 point, og indtog andenpladsen efter en Belgier. 
Helena var meget tæt på at klare det danske VMudtagelseskrav, som hun kun var 0,3 point fra. Men det 
lykkedes altså ikke denne omgang at kvalificere sig til VM, som afholdes i Odense til november. Helena har 
dog fire konkurrencer mere i foråret hvor hun kan prøve at blive udtaget. Så dagens præstation lover godt for 
de kommende konkurrencer, og en mulig udtagelse. 
Også på herresiden var VMkandidaterne Jakob Schoppe (22) og Daniel Vidstrup (ligeledes 22) i ilden. Men 
begge herrer måtte desværre afbryde deres øvelser, og opnåede desværre heller ikke at vise deres værd mhp. 
kvalifikation til VM. 
Udover de tre førnævnte er de to juniorer Vanessa Rae Smith (16) og Martin Wagner Christensen (16) med i 
opløbet om VM-udtagelse. Vanessa mangler dog lidt sværhed endnu for at kunne blive udtaget, men det 
tegner godt med dagens præstation, hvor hun lavede konkurrencesværhedsrekord på 10,0. 
Førnævnte Martin kunne desværre ikke springe til dagens konkurrence pga. en forstuvet fod.  
Men det skal blive spændende til forårets konkurrencer, om de fem ovenstående kan blive udtaget til VM på 
hjemmebane til november 2015. 


