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I dette nummer af ’Bobler fra AGF’ kan du læse om svømmesko-
lens opstart og forskellige projekter, og vi ser tilbage på Aqua Camp, 

konkurrenceafdelingens deltagelse i mesterskaber i slutningen af 
sæsonen, Tobias B. Bjerg, der vandt bronze til europæiske juniorme-
sterskaber samt Niels K. Mortensen, som repræsenterede Danmark 
til VM i Glasgow og næste år skal forsøge at kvalificere sig til de pa-
raolympiske lege i Rio. Til sidst præsenterer vi mindre ændringer i 

konkurrenceafdelingens struktur og nye trænere på flere hold.

HUSK!!!!
Der er opstart i svømmeskolen d. 17. august og mulighed for, at man 
stadig kan tilmelde sig enkelte ledige pladser! Se www.agf-swimteam.

dk for mere info.

Følg AGF Svømning på de sociale medier og få nyheder, billeder 
m.v. først!

Facebook: https://www.facebook.com/AGFsvomning?fref=ts
Instagram: agf_svomning
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Tobias til Europæiske Juniormesterskaber i Baku
Tobias svømmede i sit første løb en super flot 200m bryst og satte PR 
med 2.3 sekund, hvilket slog både junior- og seniorklubrekorden med 
tiden 2:20.12. I lang tid lignede det en fuldstændig sindssyg tid, men 
Tobias blev lidt træt de sidste 30 meter og måtte ’nøjes’ med en kæmpe 
PR.

Tobias kom herefter flot videre som nr. 5 til semifinalerne i 50m bryst. 
Han svømmede 28.30 (under den danske 
seniorrekord på 28.47). Desværre slog 
Philip Greve denne rekord allerede i indle-
dende afsnit med tiden 28.00.
I finalen vandt Tobias til gengæld over 
Philip og slog ind som nummer 3 og der-
med som vinder af europæisk juniorbron-
zemedalje i tiden 28.04!

I Tobias’ tredje løb, 100m bryst, satte 
han ny dansk seniorrekord i indledende 
afsnit. Tobias’ tid lød på 1:02.27, hvilket 
sletter den hidtidige rekord på 1:02.41 sat 
af Chris Christensen tilbage i 2009 under 
VM i Rom. I finalen sluttede han som nr. 
4 og forbedrede endnu en gang den dan-
ske seniorrekord med 6/100 i tiden 1:02.21.

Tobias’ præstationer blev omtalt i den danske ’verdenspresse’. Her er et 
udsnit af omtalen og et evt. gensyn med Tobias’ løb:

http://politiken.dk/…/endelig-fik-den-kedeligste-danske-re…/
http://politiken.dk/…/baku-dag-13-stjernefroe-tager-ny-dan…/
http://jyllands-posten.dk/…/17-årig-dansk-svømmer-snuppede…/

Stort tillykke til Tobias!

Niels K. Mortensen til VM i Glasgow

Niels K. Mortensen, der skiftede til AGF fra ST Neptun i denne sæ-
son, repræsenterede i juli måned Danmark til VM i Glasgow.
Niels svømmede sig planmæssigt videre til finalerne i sine tre bedste 
løb, 100m fly, 100m ryg og 200m medley. I alle tre løb udspillede sig 

næsten en identisk situation. Niels havde fint styr på udlægget, der 
næsten var for hurtigt. Og dette betød, at han havde rigtigt svært ved 
komme hurtigt hjem. Niels endte alligevel med to flotte sjettepladser i 
både 100m fly og 200m medley og næstbedste tid nogensinde.
Handikapsvømning er i en rivende udvikling lige for tiden, hvilket også 
betyder, at selvom Niels svømmer lige op til sine bedste tider, kan han 
desværre ikke kan være helt med fremme, hvor det er rigtig sjovt. 
Bjørn Sørensen, cheftræner for AGF 1 og Niels’ træner fortæller: ”Niels 
har udviklet sig utroligt meget til træning i løbet af det sidste halve år, 
så et ryk af hans stævneniveau ligger lige om hjørnet. Niels skal bare 

forsætte det gode og hårde arbejde, han er i gang med.”
Niels konkluderer også selv på stævnet: ”Jeg synes godt, det kunne have 
været bedre, da det var gået rigtigt fint til træning, men jeg kommer 
alligevel i tre finaler og får to sjettepladser og en ottendeplads. Jeg har 
også fundet ud af, hvad der skal hjem og trænes på, så jeg kan kvalifice-
re mig til paraolympiske lege i Rio til næste år.”

Vi siger stort tillykke til Niels og håber at skulle følge ham i Rio

Danske senior- og juniormesterskaber på lang-
bane 2015
AGF stillede med 18 svømmere til stævnet i starten af juli. Her er nogle af 
højdepunkterne ved det fem dage lange stævne i Bellahøj.

Flotte individuelle præstationer
Tobias Bjerg svømmede A-finale i 50m bryst, hvor der var en meget 
mærkelig start, da starten blev holdt utrolig længe, hvilket flere af dren-
gene blev generet af. Han fik dog svømmet sig godt tilbage i løbet og 
endte med 28.90 og juniorsølv og seniorbronze. Flot af Tobias at holde 
dampen oppe fra den foregående uges vilde EM-stævne i Baku.
Tobias svømmede også 50m ryg, hvor det blev til en bronzemedalje 
for junior og en flot klubrekord for både junior og senior i indledende 
afsnit med tiden 27.61.

Emma H. Christiansen svømmede A-finale i 50m fri i tiden 26.98, 
der gav en bronzemedalje for juniorer. Det var ikke et optimalt løb, da 
Emma var forreste junior halvvejs i løbet og sluttede 19/100 sekunder 
fra guldet. Men en bronzemedalje er bestemt værd at tage med hjem.

Anton Bromer svømmede en flot 100m ryg-finale til en 6. plads i tiden 
58.91 - ny klubrekord og PR med næsten 1 sek. Den tidligere klubre-
kord havde Kasper Fiil.

I 50m fly for damer svømmede Matilde Kjeldsen 28.96, hvilket også gav 
en flot bronzemedalje for junior. God overraskelse i et løb, som Matilde 
mest svømmede for sjov, og hvor hendes PR for en måned siden var 
31.87.

Holdkapmedaljer og klubrekorder
Herrernes 1. holdkap i 4 x 100m fri sluttede med en samlet 5. plads 
og klubrekord med over tre sekunder – 3:30.11. En klubrekord, der er 
tilbage fra 2002, samt hurtigste jyske klub oveni.
Holdet bestod af:

Jesper Jensen 53.89
Anton Bromer 51.97
Bo V. Brøchner 52.83

Tobias Bjerg 51.42 

Også en ny seniorklubrekord i 4x200m fri i tiden 7:48.98 samt en 5. 
plads var der til holdet bestående af:

Anton Bromer 1:57.43 
Bo Volf Brøchner 1:55.18 

Tobias B. Bjerg 1:58.27 
Jakob Kornmaaler 1:58.10 

Juniordrengene svømmede i 4x100m holdmedley 3:57.49 og sikrede sig 
sølvmedaljerne og en ny klubrekord med knap tre sekunder.
Alle fire drenge leverede tider langt under deres PR:

  Johannes Kjærgaard 1:01.60
Tobias Bjerg 1:02.24 

Tobias vinder en flot 3. plads i 
50m bryst til European Games 
i Baku

Niels til VM i Glasgow (privatfoto)
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Jonas B. Jørgensen 59.29
Jonathan Kristensen 54.36 

Seniorherrernes 1. holdkap sluttede i 4x100m holdmedley DM-L 
perfekt af med en intens og vild kamp, hvor mange af holdene var med 
i medaljekampen. Tiden 3:49.27 rakte til en flot sølvmedalje og selvføl-
gelig også klubrekord. Farum Guns 1 var forrest fra start til slut i løbet 
og satte dansk rekord.
Holdet bestod af:

Jakob Kornmaaler 1:00.60 
Tobias B. Bjerg 1:01.69 
Anton Bromer 54.39 

Bo Volf Brøchner 52.59 

Stort tillykke til alle svømmerne!

Peter Mandrup Madsen dansk mester i 10 km 
Open Water

Peter Mandrup Madsen blev i dag dansk mester i Open Water på 10 
km-distancen for både junior og senior i tiden 2:01.22. DM blev i år 
afviklet i Almindsø ved Silkeborg.
DM-stævnet var en rigtig god optakt til de 
nordiske juniormesterskaber, der svømmes 
senere i august. Til nordiske mesterskaber 
stiller Peter op på både 5 og 10 km.
Dejligt at se, at Peter belønnes for sin træ-
ning hen over sommeren, imens resten af 
AGF 1 har haft ferie.
Tak til supporterne, der støttede Peter, stort 
tillykke med det flotte resultat!

Vestdanske Årgangsmesterskab gruppe 2

19 gruppe 2-svømmere fra AGF deltog i slutningen af maj i Vestdan-
ske Årgangsmesterskaber i Aabybro. 
Efter en noget blandet start fredag startede svømmerne bedre lørdag 
formiddag. To af dagens bedste præstationer stod Artúr Jegesi for i 
200m ryg og 50m fri, hvor han svømmede de flotte tider 2.20.24 og 
26.37. Dette indbragte to førstepladser. Dagens tredje guld stod Mille 
Kjær Jensen for i 200m ryg med en PR på 5 sek. 
Søndag startede med flotte holdkapper for alle i 4x50 medley. De stør-
ste drenge svømmede så hurtigt, at det rakte til en tredjeplads.
Derudover stod Mille Kjær Jensen for guld i 100m ryg og sølv i 100m 
fri og 200m medley. Alle i personlige rekorder. Artúr Jegesi tog igen to 
medaljer, denne gang guld i 100m ryg og sølv i 100m fri. Naya Sejr stod 
for den sidste medalje i 100m ryg og svømmede en flot tid på 1.15.18 
og fik sølv.

Danske Årgangsmesterskaber gruppe 2

Fire medaljer til AGF ved Danske Årgangsmesterskaber gr. 2 i Es-
bjerg!
Fredag fik AGF-svømmerne en flot start på stævnet med mange fine 
løb og personlige rekorder.
To svømmere var så hurtige, at de svømmede sig til medaljer. Mille 
Kjær Jensen blev dansk årgangsmester i 100m ryg med en personlig 
rekord på 2,7 sek. og over to sekunder til nummer 2. I samme løb tog 
Artúr Jegesi en flot 
3. plads, mens han i 
50m fri svømmede 
en flot sølvmedalje 
hjem.
Lørdag formåede 
Mille endnu engang 
at blive dansk år-
gangsmester - denne 
gang i 200m ryg. 
I tæt duel med en 
Køge-svømmer frem 
til 150 meter trækker 
Mille fra og vinder med hele tre sekunder!
Flere andre svømmere markerede sig flot med tider under deres PR på 
kortbane.

Peters fantastiske supporters. Fra venstre: Jes-
per S. Julius, Bo V. Brøchner og Niels Korfitz 
(privatfoto).Peter Mandrup Madsen kommer 
ind på tidtagningsmåtten som klart den første 
(privatfoto).

Peter Mandrup Madsen 
kommer ind på tidtag-
ningsmåtten som klart den 
første (privatfoto).

DÅM-piger: fra venstre Lærke, Naya, Mille (med 
DÅM-guldmedalje, Cathrine, Sarah og Ane (foto: 
Line Petersen).

VÅM-bronze til drengenes 4 x 50m holdmedley. Fra venstre: 
Valdemar, Kristoffer, Christian Leo og Artúr (foto: Line Peter-
sen).
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Danske og Vestdanske Årgangsmesterskaber 
gruppe 1

De bedste årgangssvømmere sluttede sidste sæson med Vestdanske 
Årgangsmesterskaber (VÅM) i Horsens i slutningen af maj efterfulgt af  
Danske Årgangsmesterskaber på langbane (DÅM-L). 

Til VÅM var resultaterne svingende. Svømmerne bar tydeligt præg 
af, at træningen ikke var tilrettelagt efter ’topning’ til dette stævne. På 
trods af det var der alligevel flere rigtig fine præstationer, og David 
Hjort kæmpede sig til en flot bronzemedalje i 100m butterfly som yng-
ste årgang i aldersgruppen 1999/2000. 

DÅM-L var det absolutte sæsonmål for år-
gangssvømmerene i gr. 1. Det blev afviklet over 
fire dage i slutningen af juni i Odense Universi-
tetssvømmehal. Her var det til gengæld tyde-
ligt, at svømmerne var toptunede og klar til at 
præstere deres bedste. Her skal fremhæves et 
par af de flotte præstationer. Jonas H. Sørensen 
og August S. Kirkeby leverede en drabelig duel 
i 400m fri og satte begge stor PR. Julie Nykvist 
Jensen svømmede en imponerende 200m ryg, 
og Line Gertz tog et længe ventet ryk med en 
kæmpe PR i 100m bryst. David Hjort sluttede 
som tredjebedste i Danmark sin årgang (2000) i 
100m butterfly efter at have sat PR i både indle-
dende og finale. 

Efter en god og velfortjent ferie er vi nu i gang med træningen igen. 
Første uge står på opstart i bassinet, men også tid til alternativ træning 
– fx cirkeltræning i Mindeparken, ’beach flag’ på stranden og svømmet 
i havet. Læs mere på Facebook om disse dage.

Danske Open Masters på langbane 2015

Den 13. juni var AGF Masters hold til Danske Open Masters på lang-
bane. Vi deltog med fire svømmere og fik flere rigtigt gode resultater.
Michael Eriksen havde et fantastisk stævne med tre løb, tre mesterska-
ber og tre danske rekorder.
I 50m bryst vandt han i tiden 32.71, i 100m bryst blev tiden 1:12.00, og 
200m bryst vandt han i tiden 2:40.50.
Derudover fik vi tre andre danske mesterskaber: to til Henrik Hartmei-
er i 100m og 200m bryst og et til Jon Kjærsgaard i 50m bryst Også Kent 
Klausen satte markante PR i sine løb, 50 bryst og 50 fri.
Stor tak til Helen Haas, der tog tjansen som official til dette stævne.

AGF deltager i Dansk Svømmeunions ”Vi bevæ-
ger”-projekt 

AGF Svømning er af Dansk Svømmeunion blevet udvalgt til at del-
tage i projektet ”Vi bevæger unge i forening” og vil over det næste år 
indføre en række tiltag for at fastholde børn og unge i idrætten (alderen 
8-14 år).
Det er ikke nogen tilfældighed, at AGF Svømning er blevet en del af 
dette projekt. ”Vi har været i gang med en intern analyse i foreningen. 
Og meget tyder på, at mange unge overvejer at stoppe, hvis ikke man er 
den bedste, og hvis ikke ens bedste kammerater er i foreningen. Derfor 
er det vigtigt at udvikle på både vores tilbud, men også de sociale ram-
mer”, forklarer Faglig Svømmeleder i AGF Svømning, Kasper Glerup 
Lauridsen. 
Vi vil arbejde med en intern task force, med hjælp fra eksterne kon-
sulenter og efteruddanne hele instruktørstablen. ”Vi ønsker at danne 
rammen om byens bedste fritidsaktiviteter for børn og unge samt at 
bidrage til en sund og aktiv livsstil hele vejen op gennem ungdomsåre-
ne. Det kræver en målrettet indsats”, udtaler Kasper Glerup Lauridsen.

Ny omfattende livredningsstrategi implemente-
res
AGF Svømning har fået midler fra Trygfonden til at implementere 
en omfattende livredningsstrategi. Det betyder, at der i fremtiden skal 
fokuseres på at alle børn i AGF Svømning:

1) lærer selvredning
2) lærer at redde andre
3) lærer hjertelungeredning

Kasper Glerup Lauridsen fortæller: “Livredning er livsvigtig færdig-
hed, som gør det muligt at færdes sikkert ved strandene. Det er noget, 
vi tager seriøst i AGF Svømning. ”Alle kan gøre en forskel, og det vil vi 
gerne klæde de unge på til ”.

Med AGF Svømning på Aqua Camp

I uge 27, 28 og blev der afholdt Aqua Camp på Aarhus Svømmestadi-
on.
Børn i alderen 5-12 år har del-
taget og haft en spændende og 
lærerig uge!
Der blev øvet svømning, vand-
polo, synkronsvømning, livred-
ning og udspring; og svømmer-
ne sluttede af med at svømme 
sig til flotte mærker og diplomer 
i udspring, svømmefærdigheder 
og distancesvømning.
I højt humør har dagene været fyldt med superhelte, pirater og ’dob-
belt-op’-tema.

David Hjorth vinder 
en flot 3. plads i 200m 
butterfly.

AGF´s master-svømmere som deltog i Dan-
ske Open Masters.

Tigerhajerne klar til skattejagt i uge 27
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Ændringer i konkurrenceafdelingen

Da vi er så heldige at have mange gode svømmere i AGF, men stadig-
væk gerne vil være meget bedre, har vi valgt at foretage nogle mindre 
ændringer i strukturen i konkurrenceafdelingen til den kommende 
sæson.
Det betyder, at AGF Svømning har følgende hold næste år:

AGF 1: Klubbens 1. hold med 20 svømmere. Junior- og seniorsvømme-
re. 
Cheftræner/ansvarlig træner: Bjørn Sørensen. 
Assistenttræner: Line Petersen.

AGF 2: Klubbens 2. hold med 19 svømmere. Junior- og årgangssvøm-
mere. 
Ansvarlig træner: Morten Riemenschneider. 
Assistenttræner: Thomas H. Iversen.

AGF 3: Klubbens 3. hold med 25 årgangssvømmere. 
Ansvarlig træner: Line Petersen. 
Assistenttræner: Jesper Gemke.

AGF Sprint: Består af junior- og seniorsvømmere, som primært satser 
på de kortere løb til mesterskaberne. 
Ansvarlig træner: Christian Stræde Nielsen, 

Flexholdet: Konkurrencehold med tilbud om konkurrencesvømning til 
de svømmere, som er kommet er sent i gang, men har mulighed for at 
rykke på AGF 3 på sigt. 
Ansvarlig træner: Sebastian P. Jørgensen

Talentholdene: I år har vi oprettet et ekstra talenthold, så vi nu er oppe 
på tre talenthold med ca. 55 talentholdssvømmere i alderen 8 til 11 år.
Ansvarlig træner for Talent 1: Pernille Larsen
Ansvarlig træner for Talent 2: Søren Eskildsen
Ansvarlig træner for Talent 3: Anders Lander Mogensen 

AGF Masters: Et tilbud til svømmere over 18 år, som stadigvæk gerne 
vil dyrke konkurrencesvømning med mulighed for deltagelse til Ma-
sters-mesterskaber. Masters-holdet har 3 træningspas om ugen og p.t. 
svømmere i alderen 18 til 60 år. 
Ansvarlig træner: Christian Stræde Nielsen 

Velkommen til nye trænere og svømmere i konkurrenceafdelingen! 
God efterårssæson 2015!

 


