
Helena Mogensen Nordisk Mester 2014! 

Lørdag d. 18. oktober deltog Københavns Trampolinklub (KTK) ved de Nordiske Mesterskaber i 

trampolinspring i Espoo i Finland.  

I seniorrækken for damer lykkedes det 19-årige Helena Mogensen efter tre gode øvelser med høj sværhed 

at vinde mesterskabet foran hhv. Pernille Juhl Mogensen fra Odense og Sara Ladegaard fra Haslev. 

 

Klubbens anden medalje til stævnet gik til Martin Wagner Christensen (16) som stillede op i juniorrækken. 

Martin gentog sidste års sølvmedalje efter vinderen, Benjamin Kjær fra Haslev. 

Udover medaljevinderne fik KTK 6 andre finalister: 

Smilla Jensen(11) deltog i U14 rækken og lå inden finalen nr. 4, men måtte desværre fighte sig noget 

igennem sin øvelse i finalen, og endte derfor nede på en 6. plads.  

Oscar Lynnerup Andersen (13) deltog i U14 drengerækken, og endte efter en optimalt udført øvelse med 

personlig pointrekord på en fortjent 5. plads. 

I junior damerækken fik Vanessa Rae Smith (16) ligeledes en 4. fjerdeplads efter en finaleøvelse, hvor hun 

desværre måtte inkassere et fradrag for at røre endemåtten. 

I juniorherrerækken lykkedes det udover Martin for Oliver Fuchs Rasmussen (15) at komme i finalen. Og 

efter en flot finaleøvelse blev han nr. 6. 

19-årige Jakob Schoppe (22) fik en 4. plads i senior herre rækken, og Daniel Vidstrup (22) lå nr. 6 inden 

finalen, men måtte desværre afbryde sin øvelse i finalen. Og endte længere nede i feltet. 

I de næste par uger skal ovenfor nævnte Martin Wagner Christensen og Vanessa Rae Smith træne frem 

mod ungdoms VM, som afholdes i midten af november i Daytona Beach i USA. Specielt Martin Wagner 

Christensen har en medaljechance i synkron til ungdoms VM, hvor han springer sammen med Benjamin 

Kjær fra Haslev. Parret kom i finalen ved sidste års ungdoms VM og endte som nr. 5, samt de vandt sølv ved 

junior EM i april måned. Så det skal blive meget spændende at følge hvordan det går Martin og Vanessa til 

VM i november! 


