
Succes for KTK ved DM U17 

Ved weekendens Danmarksmesterskaber under 17 år i Haslev lørdag d. 27. september fik KTK fem 

medaljer, her af to af guld, to af sølv og en af bronze ! 

I damerækken individuelt lykkedes det Vanessa Rae Smith (16 år) at få en sølvmedalje. Vinderen af rækken 

blev Sara Lindahl fra Haslev. De to piger vandt sammen den synkrone konkurrence. Synkronparret skal også 

springe synkron ved ungdoms VM i november måned i USA. 

I herrerækken lagde Martin Wagner Christensen (16) meget stærkt ud med at lave den højeste score i den 

obligatoriske øvelse.  

I sin første frie øvelse kom Martin dog i vanskeligheder, og måtte kæmpe sig igennem øvelsen. Herefter lå 

Martin nr. to inden finalen. I finalen måtte Martin desværre inkassere et ærgerligt kiks, og måtte afbryde 

sin øvelse før tid. Derfor endte Martin langt nede i feltet. 

Dog kunne Martin gå hjem med ’Gustav Kræmer pokalen’, som er en pokal indstiftet for mange år siden, 

som gives til den udøver ved DM U17 som scorer den højeste score i stil. 

I herrernes synkrone konkurrence kunne Martin dog hente guld hjem, i det han sammen med sin 

synkronmakker Benjamin Kjær fra Haslev komfortabelt vandt mesterskabet foran to drenge fra Springteam 

Nordjylland. 

Martin og Benjamin skal ligesom førnævnte Vanessa og Sara også springe synkron ved ungdoms VM i 

november måned. 

KTKs største succes på dagen gik til KTKs damer i den synkrone konkurrence.  

 

Her var der næsten total dominans fra KTK. Vanessa vandt som bekendt guldet med sin makker fra Haslev. 

Andenpladsen gik ligeledes til KTKs damer, Alma Lynnerup (10) og Freya Guillaume (14). Bronzepladsen gik 



også til to KTK damer, Sofie Landberg og Louisa Lorentzen (begge 10 år), der dog måtte dele bronzen med 

to piger fra Greve. 

KTKs næste store vigtige konkurrence er de nordiske mesterskaber, som foregår i Finland d. 17.-19. 

oktober. Her skal klubben konkurrere i U14, U17 og senior rækkerne. Og her har klubben flere 

medaljekandidater, bl.a. Martin Wagner Christensen og Vanessa Rae Smith. 

Medaljeresultater til Københavns Trampolinklub 

Damer individuelt: 

1. Sara Lindahl Jensen  Haslev 48,550 points 

2. Vanessa Rae Smith  KTK 45,860 points 

3. Kit Høglund  Greve 44,340 points 

Damer synkront: 

1. Sara Lindahl Jensen (HTT) / Vanessa Rae Smith(KTK) 41,3 points 

2. Freya Guillaume / Alma Lynnerup (KTK)  39,3 points 

3. Sofie Landberg / Louisa Lorentzen (KTK)  37,2 points 

Laura Christensen (STN)/Emilie V. Jensen(Greve)  37,2 points 

 

Herrer synkront: 

1. Martin W Christensen (KTK) / Benjamin Kjær (HTT) 44,8 points 

2. Carl Emil Jernov / Peter Sørensen (STN)  42,5 points 

3. Lucas Cheung / Teis Petersen (Haslev)  41,7 points 

 

 


