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Det største Speedo Cup nogensinde
- Nogle af Danmarks bedste ungdomssvømmere for Jylland og Fyn var samlet ved
SPEEDO CUP i Randers.
Mere end 300 svømmere deltog i Speedo Cup, der på baggrund af det høje sportslige
niveau betragtes som et top 3 stævne i Danmark. Der blev afviklet 2.250 starter henover
weekenden, hvilket er rekord for Speedo Cup.
Speedo Cup er på baggrund af Dansk Svømmeunions nye mesterskabsstruktur blevet et
meget attraktivt stævne, da svømmerne her har mulighed for at kvalificere sig til DÅM
(Dansk Årgangsmesterskab). Tidligere lå DÅM i juni, men er nu blevet flyttet til december,
hvilket er en af grundene til, at dette års stævne er det største nogensinde.
Lokal succes
Der deltog 43 svømmere fra Randers gymnastiske Forenings svømmeafdeling Neptun. De
lokale svømmere leverede en flot indsats og vandt mange guld, sølv og bronze medaljer.
Der blev også sat flere DÅM (Dansk Årgangsmesterskab) og VÅM (Vestdanske
årgangsmesterskab) tider, og alle klubbens svømmere præsterede personlige rekorder og
viste stor fremgang.
Speedo Cup er et årligt tilbagevendende stævne, som arrangeres af RgFs
svømmeafdelingen Neptun. Stævnet er helt unikt, idet der i modsætning til mange andre
stævner svømmes både indledende og finale heat. På den måde har svømmerne mulighed
for at teste sig selv i den type stævneafvikling, da det er den samme som anvendes i
forbindelse med DÅM.
Fantastisk stemning
Anne Frost Thygesen, Sparekassen Kronjylland, besøgte stævnet for første gang, da hun
skulle overrække et tilskud fra Sparekassens Gavefond til en medaljeskammel. ”Det var en
rigtig spændende oplevelse at være tilskuer til svømmestævnet. Jeg var meget imponeret
over svømmerne, hvor meget de træner, og hvor dygtige og fokuserede de er. Samtidig
fornemmede jeg en super god og hyggelig stemning blandt alle medhjælpere, og hold op
hvor blev der heppet til finalerne”, udtaler Anne Frost Thygesen.
De flotte RgF-præstationer lover rigtig godt for fremtiden blandt de bedste svømmere i
Danmark.
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