
Helena Mogensen vinder DM guld 

Ved weekendens senior danmarksmesterskaber i trampolinspring lykkedes det for Helena Mogensen, 18 år, 

at vinde DMet, efter en tæt kamp med damerne fra Haslev. 

Helena lå på en tredjeplads inden Winners Final, hvor de tre bedste fra de indledende runder kæmper om 

guldet. - Helena havde ikke ramt sine øvelser optimalt i de indledende runder med bl.a. noget højdetab i den 

frie øvelse. Helena og hendes træner vidste derfor at der var mere i hende til finalen.  

I finalen satsede Helena derfor på ekstra højde fra start af i øvelsen og forsøgte gennem hele øvelsen at holde 

højden. Og det lykkedes som sagt til fulde. Og det resulterede i personlig pointrekord med 47,740 point og 

som nævnt DM titlen for 2014! 

Helena er den første damespringer fra KTK, der har vundet et senior DM nogensinde. 

 

På anden og tredjepladsen kom to damer fra Haslev. 

I herrerækken var det første år, hvor KTK måtte undvære den tredobbelte OL-deltager og mangeårige 

Danmarksmester, Peter Jensen (34), der er ved at trække sig tilbage efter en lang og succesfuld karriere. 

Derfor stod kampen mellem KTKs yngre talenter, Martin Wagner Christensen (15), Jakob Schoppe (21) og 

Daniel Vidstrup (21), som ligesom for damernes vedkommende kæmpede med Haslevs springere. 

Det blev efter en spændende finale Martin Wagner Christensen, der indtog podiet med en bronzemedalje 

med 51,335 points. Nr. et og to blev to springere fra Haslev. 



I synkronkonkurrencen for herrer lykkedes det for Martin at blive Danmarksmester sammen med Benjamin 

Kjær fra Haslev, som han i april måned sprang sig til sølv sammen med ved junior EM.  

Drengene satsede med stor sværhed i finalen (12,3 point), og det var mere end nok til at hive guldet hjem. 

DM sølvet gik også til en KTKer, nemlig Daniel D. Vidstrup som sprang med Christian Andersen fra 

Haslev. 

Bronzemedaljerne gik endnu engang også til KTK, i det Jakob Schoppe og Hans Christian Jørgensen (12) 

rykkede ind på bronzepladsen.  

Klubbens sidste medalje gik til Felicia Sørensen, 12 år, som fik bronze i dame synkron med Emilie Gram fra 

Haslev! 

KTK har ved DM U12 og U14 i april måned vist at de er førende i Danmark på ungdomsplan, da klubben 

vandt hele 23 ud af 36 mulige medaljer ved dette stævne! Og resultaterne fra weekendens senior DM, viser at 

KTK også er ved at være rigtig godt med i toppen på seniorplan: KTK konkurrerer således med Haslev om 

første/andenpladsen. 

”Vi har i år og i de kommende år lavet en massiv satsning i klubben på fastholdelse af vores juniorer og 

seniorer, så det skal blive spændende om denne satsning kan resultere i endnu større succes på seniorplan i 

fremtiden. KTK har som et af sine mål indenfor få år at blive bedst i Danmark, også på seniorplan. Og 

weekendens resultater samt den store succes på ungdomsplan viser da også at vi er godt på vej”, udtaler 

sportschef, Uffe Ehlers. 

 

https://www.facebook.com/vidstrup
https://www.facebook.com/jakob.schoppe

