
Helena	Mogensen	vinder	bronze	til	Väsby	Open! 
Københavns Trampolinklub (KTK) deltog d. 3.-4. oktober i Väsby Open i Stockholm i Sverige. 
 
Klubben havde taget 10 springere under 14 år med til dette stævne samt landsholds- og VM-kandidat Helena Mogensen (20). 
 
Klubben havde denne gang ikke taget sine største ungdomstalenter med.  
Bl.a. de fem udøvere som KTK netop har fået udtaget til ungdoms VM i december, deltog ikke denne gang af hensyn til 
optimale forberedelser til ungdomsVMet. Derimod havde KTK ti ”boblere” med, som klubben ville give konkurrenceerfaring 
til dette stævne. 
 
Men Helena Mogensen havde netop valgt at deltage i dette stævne, da hun som senior i forvejen ikke har så mange stævner, 
som kan give hende konkurrenceerfaring op mod VM. 
 
I Ungdomsrækkerne blev det til to finalepladser: 
De første finalister blev synkronparret, Malte Nannerup Kirckhoff og Asger Kjærsgaard (begge 12), som inden finalen lå på en 
tredjeplads efter to flotte øvelser i de indledende runder. 
I finalen måtte drengene dog kæmpe noget for at gennemføre, hvilket gav en mindre god synkronkarakter. Og de endte på en 
femteplads. 
 
Klubbens anden finalist var Anton Schlippe (13) som inden finalen lå på en fjerdeplads efter to høje øvelser i de indledende 
runder.  
I finalen måtte Anton desværre afbryde sit sidste spring, således at han kun fik ni spring godkendt. Anton endte derfor på en 
syvendeplads. 
 
Helena Mogensen havde en indledende runde med både gode og mindre gode takter. 
I sin første øvelse, kom hun over det danske VM-krav i den samlede pointscore med en flot og stilfuld øvelse, som tillige var 
den bedste i feltet. I sin anden øvelse måtte Helena lave om i sine spring og mistede derved overblikket, hvilket medførte, at 
hun desværre kun udførte ni spring. Men i og med at de spring hun gennemførte havde så god en stil og så høj en 
vanskelighed, lykkedes det alligevel Helena at kvalificere sig til finalerne. 
I finalen lavede Helena en god start på sin frie øvelse. Hun måtte dog fighte sig en del igennem øvelsen efterfølgende med 
nogle fradrag i højde og stil til følge, men stadig med feltets højeste vanskelighed. 
Denne præstation rakte glædeligvis til en bronzemedaljer efter to svenskere. 
 

 
 

Lørdag d. 10. oktober bliver det afsløret, om de tre VM kandidater fra København,- førnævnte Helena samt Martin Wagner 
Christensen (17) og Jakob Schoppe (23), har vist gode nok resultater i efteråret til at kunne indløse billetten til VM, som 
afholdes i Odense i november.   


