
KTK vinder flest medaljer ved Frivolten Cup 
 
Københavns Trampolinklub (KTK) deltog d. 15.-16. maj i Frivolten Cup i Herrlunga, Sverige. 
Frivolten Cup havde deltagere fra 16 nationer! 
KTK havde taget en stor gruppe af sine talenter og elitespringere med, og med 41 udøvere var KTK den 
uden sammenligning største klub ved stævnet! 
 

 
 
Allerede i lørdagens første finale viste KTK sig fra den bedste side og hentede guld hjem til stortalentet 
Smilla Jensen (11 år). Smilla vandt i april måned et firdobbelt danmarksmesterskab, ved både at vinde DM 
for U12 piger og U14 piger individuelt og synkront, så hun havde i høj grad niveauet til en stor præstation. 
Sølv og bronze gik til to piger fra hhv. Tyskland og Letland. 
 
I U14 pigerækken viste Malou Rosenquist (13 år) også meget gode takter: Inden finalen lå Malou på en 
sjetteplads. Men i finalen sprang Malou over evne med stor højde, stil og vanskelighed, og rykkede helt op 
på en tredjeplads og fik hentet bronzen med hjem. Guld og sølv gik til hhv. Finland og Portugal. 
 
Danmark har et rigtig højt niveau for U14 drenge, så i U14 drengefinalen var der hele 6 drenge fra Danmark 
ud af de otte finalepladser. Og også her viste KTK stor styrke i det Oscar Lynnerup Andersen og Alfred 
Krydsfeldt (begge 13 år) blev nr. to og tre. Guldet gik til en anden dansker – Peter Sørensen fra Springteam 
Nordjylland. Men fra Oscar og op til Peter var der kun 0,035 point! Så KTKerne gav Nordjyden kamp til 
stregen! 
 



I U16 pigefinalen nåede Freya Guillaume (14 år) lige at komme med på en ottendeplads. Men i finalen hvor 
der startes fra nul point sprang Freya en rigtig flot øvelse. Og i det at flere af springerne over hende ikke 
leverede en optimal indsats eller kiksede, kunne Freya glæde sig over at komme helt op på en tredjeplads og 
hente bronze med hjem! 
 
Klubbens sidste medalje gik til Martin Wagner Christensen (17 år) i juniorherrerækken. Martin har et højt 
internationalt niveau, men i de indledende runder måtte han kæmpe sig meget igennem øvelserne, og nåede 
derfor kun lige i finalen, og startede som nr. otte. Men ligesom Freya leverede han varen når han skulle, og 
viste en høj og flot øvelse i finalen og fik en fortjent bronzemedalje! 
 
Sammenlagt fik KTK hele seks medaljer ved Frivolten Cup, hvilket gjorde KTK til konkurrencens mest 
medaljevindende klub, med den russiske klub Taganrog på andenpladsen med 4 medaljer. 
 
At KTK fik mange medaljer, samt at klubben fik topresultater i alle aldersklasser, er et resultat af den 
rivende udvikling der er sket i klubbens talentarbejde i løbet af de seneste år. 
Men det kom da som en meget positiv overraskelse for KTKs sportschef Uffe Ehlers, at KTK endte med at 
blive den mest medaljevindende klub til hele stævnet! ”Men trods dette yderst tilfredsstillende resultat til 
Frivolten Cup, ser jeg rigtig mange muligheder for yderligere at optimere talentarbejdet i fremtiden”, udtaler 
Uffe Ehlers. ”I løbet af de seneste par år har vi i klubben benyttet en meget mere professionel tilgang til 
klubbens opbygning samt træningen af vores talenter. Og vi gør et stort nummer ud af hele tiden at evaluere 
og granske os selv, og finde områder, hvor vi yderligere kan effektivere og optimere vores talentudvikling. 
Så vi glæder os utroligt meget til at arbejde videre mod vores mange mål i fremtiden, hvilket blandt andet er 
deltagelse af en/flere udøvere ved OL i 2020 eller 2024!”  


