
KTKs piger gjorde RENT BORD ved ungdoms DM 
 

Københavns Trampolinklub (KTK) var i storform ved weekendens danmarksmesterskaber for drenge og piger under 12 

og under 14 år. 

KTK satte sig nemlig på hele 23 ud af de 36 mulige medaljer! - Så der var ikke mange medaljer tilbage til 

konkurrenterne fra de andre klubber. Ved DM deltog 11 danske klubber. 

KTK vandt ligeledes fem danmarksmesterskaber. 

 

 
 

Det var især klubbens U12- og U14 piger, der meget tydeligt markerede at KTK har den absolut stærkeste 

ungdomstalentmasse i Danmark! 

Både i den individuelle U12- og U14pigerække lykkedes det nemlig KTKs piger at besætte ALLE tre podiepladser, og 

efterlod ingen plads til pigerne fra de andre klubber på præmieskamlerne! 

Stortalentet Smilla Jensen (10 år) stillede i år både op i U12 og U14pigerækken: 

Det lykkedes med en meget koncentreret og målrettet indsats Smilla både at vinde U12 pigerækken og U14 

pigerækken! 

I U12-rækken vandt hun meget komfortabelt med en finaleøvelse på 44,785 points foran klubkammeraterne Frida 

Forsby (11 år) og Alma Lynnerup Andersen (10), der fik hhv. 40,340 og 40,160 points. 

Som sagt lykkedes det også Smilla at vinde U14rækken med 43,920 points: I denne række var der dog en tæt kamp om 

guldet, men igen stadig kun blandt KTKs piger, i det Freya Guillaume og Sarah Sarosi Thomasen (begge 13 år) fik hhv. 

43,755 og 43,075 points, og fik sølv og bronze. 

I finalen, som består af otte udøvere, kvalificerede hele syv af KTKs piger sig, sammen med én springer fra Spring Team 

Nordjylland. Og efter finalen var afviklet havde KTKs piger placeret sig på de første syv pladser! 

I de synkrone rækker var der her næsten endnu engang fuldt hus i både U12- og U14pigerækken: 

I U14pigerækken vandt Frida Forsby og Alma Andersen DMet foran Freya Guillaume og Sarah Sarosi Thomasen. Smilla 

Jensen og Sabrina Skourup (13 år) fik bronze. Alle medaljetagere var igen fra KTK! Og fjerdepladsen gik også til et par 

fra KTK! 



I U12 pige rækken tog førnævnte Frida og Alma guldet endnu engang. Smilla Jensen fik sølv sammen med Louisa 

Lorentzen (10). Men i denne række sneg der sig dog trods alt et par fra en anden klub ind på podiet, i det et 

synkronpar fra Greve IF fik bronzemedaljerne. 

 

I drengerækken opnåede KTK ligeledes mange medaljer: Asger Kjærsgaard (11) fik sølv i U12rækken individuelt.  

Og i U12 rækken synkront vandt Asger Kjærsgaard sammen med Malte Nannerup Kirckhoff (11) mesterskabet foran 

klubkammeraterne, Emil Lynnerup Andersen (8) og Benjamin Tómasson (9). På tredjepladsen kom et synkronpar fra 

Ry. 

I U14 drenge synkron tog Oscar Lynnerup Andersen (12) og Jacob Rasmussen (14) de sidste to KTK-medaljer, i det de 

vandt en sølvmedalje efter to drenge fra Spring Team Nordjylland, og med et synkronpar fra Haslev på tredjepladsen. 

 

 

KTKs sportschef Uffe Ehlers, vidste på forhånd at mange af KTKs piger havde et meget højt niveau, og at pigerne havde 

potentialet til at vinde alle podieplaceringer i begge pigerækker individuelt. Men at det var så overbevisende i U14 

pigerækken med lutter KTKere på de syv første pladser var ekstra tilfredsstillende, og satte en tyk streg under at det vi 

gør i klubben må være noget af de rigtige! 

Men KTK har også satset meget målrettet på at ungdomsspringerne skulle toppe ved netop dette DM: 

KTK har forud for DM afholdt 9 dages træningslejr i påskeferien for alle DM-medaljekandidater. Og de sidste par ugers 

hårde slid gav altså i den grad pote til DMet. 

Den næste tid i klubben skal for bl.a. ovennævnte springere gå med træning af nyere sværere momenter samt træning 

frem det kommende senior DM d. 17. maj, hvor KTK også gør sig forhåbninger om at være i top. 

KTK har i en længere periode haft udfordringer med fastholdelse af teenagerne, når de når 14-15-årsalderen. Klubben 

har i år derfor lavet en målrettet satsning med en lang række af initiativer netop med henblik på fastholdelsen af 

teenagerne.  

Det bliver spændende at se, om flere af de mange ovenstående medaljevindere vil blive hængende i klubben i de 

kommende år. I så fald tegner fremtiden sig meget lys for KTKs elitearbejde, når børnene bliver juniorer og seniorer og 

for alvor begynder at konkurrere på internationalt plan! 


