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[ Fascinationen ved sporten? Jeg elsker 
at prøve grænser af. Og at flytte dem.

Caroline Pedersen, 15 år, Frem Odense, dobbelt dansk mester i udspring

Udspring: ”2 1/2 tysker sam-
menbøjet”.

Den var med garanti popu-
lær ved Dybbøl i 1864.

Den sammenbøjede tysker 
har det imidlertid langt van-
skeligere med hensyn til po-
pularitet i 2011.

Når det gælder udspring er 
”tyskeren” en klassiker, men 
da der i weekenden var DM 
og årgangsmesterskaber i 
universitetets svømmehal på 
både en meter-vippe og tre 
meter-vippe, stillede kun fire 
drenge op til seniormester-
skaberne på herresiden og 
kun to piger på spindesiden.

Der var således ikke flere 
springere, der havde kunnet 
honorere de tekniske krav for 
at få adgang til senior-DM.

Til gengæld kan Odense og 
Fyn så glæde sig over, at have 
landets bedste seniorspringer 
hos kvinderne. Således vandt 
15-årige Caroline Pedersen  
fra Frem Odense DM i ud-
spring på tre meter-vippen 
lørdag og på en meter-vippen 
i går. Begge gange over Avita 
Baron Larsen fra AGF, Aar-
hus.

Og det endog i Carolines 
første sæson som senior.

En dobbelt maveplasker
- Jeg er rigtig glad for, at det 
lykkedes. Jeg havde selvfølge-
lig håbet på det. Men jeg hav-
de ikke turde tro på det.

Caroline Pedersen piller 
lidt ved den guldmedalje, hun 
netop har modtaget foran det 

store Dannebrog for sin sejr 
på en meter-vippen. Lidt ef-
ter tilføjer hun akkompagne-
ret af mere pilleri ved guld-
medaljen i sin ene hånd:

- Men det er da ærgerligt, 
at der ikke er flere at kæmpe 
imod. Det kunne jeg da godt 
tænke mig.

- Hvorfor tror du ikke, der er 
det?

- Udspring kræver rigtig 
meget træning. Lige når du  
har lært noget, så skal der 
bygges videre ovenpå. Noget 
nyt skal indlæres.

Caroline Pedersen får tid 
til en gang hovedregning, da 
avisens udsendte spørger til 
hendes egen træningsindsats.

- Vel 15 timer om ugen med 
styrketræning og det hele for-
delt på seks træningspas, ly-
der sammentællingen lidt ef-
ter fra den nyslåede, dobbelte 
danmarksmester.

Og ja, bekræfter Caro-
line, det kan gøre ”av”, når 
man rammer vandet forkert.  
Som det måtte have gjort, da 
Odense-udspringeren reelt 
missede sit sidste af sønda-
gens seks DM-spring fra en 
meteren - 2 1/2 forlæns, sam-
menbøjet - og fik sig en ma-
veplasker.

Heldigvis for Caroline 
gjorde hendes konkurrent, 
Avita, nøjagtig det samme i sit 
sidste spring,

Udspringer ved et tilfælde
Også Nomi Mortensen, chef-
træner for Frems udspringe-
re, ærgrer sig over, at senior-
mesterskaberne ikke kunne 
byde på flere udspringere. 
Hun glæder sig dog over, at 
Frem har 75 aktive udsprin-
gere i alle aldre.

- Jeg tror, der er to væsent-
lige årsager til, at sporten 
mangler topspringere, nemlig 
at den kræver meget træning, 
og at det faktisk er begrænset, 
hvor mange svømmehaller i 
landet der har vipper, konsta-
terer Nomi Mortensen.

Men tilbage til Caroline 
Pedersen, der netop er ved 
at afslutte 9. klasse på Tarup 
Skole og efter sommerferien 
fortsætter i 10. klasse i Hjalle-
seskolens eliteidrætsprojekt.

- Jeg begyndte at gå til 

svømning som femårig, for-
tæller Caroline og fortsætter:

- Sådan lidt ved et tilfælde 
prøvede jeg at springe og 
fandt ud af, at de gik rigtig 
godt med at kontrollere krop-
pen i luften. Så derfor blev det 
altså udspring ... Fascinatio-
nen ved sporten? Jeg elsker at 
prøve grænser af. Og at flytte 
dem.

Og næste mål er NM i de-
cember.

Så meget om den 15-årige 
Odense-piges fascination ved 
udspring.

Og en anden gang kan vi jo 

så fortælle historien om Ca-
roline Pedersens anden pas-
sion, fløjten.

På spring efter  
at flytte grænser 

I Danmark er der officielt et sted 
mellem 500 og 600 i alle aldre, 
der dyrker udspring.
Heraf er mellem 150 og 200 
egentlige konkurrence-udsprin-
gere.
Frem Odense Udspring har 75 
medlemmer - fordelt på 20 pro-
cent piger og 80 procent drenge.
I søndagens DM på en meter-
vippen vandt Caroline Pedersen 
fra Odense med 160,35 point 
mod Avita Baron Larsens 133,05. 
Avita er fra AGF, Aarhus.
Hos mændene vandt Daniel 
Klein fra Lyngby søndagens DM 
på tre meter-vippen.

Udspring

■■ 15-årig■Odense-pige■vinder■to■DM-titler■■
i■udspring■i■sin■første■sæson■som■senior

■■Men■med■to■deltagere■i■finalerne■savnede■
hun■modstand■fra■flere■danske■udspringere

■■ Fynske Caroline Pedersen har netop modtaget sin guld
medalje efter søndagens sejr på en metervippen.

■■ 15årige Caroline Pedersen efterlyser mere konkurrence på 
topplan.

■■ En koncentreret Caroline 
Pedersen i universitetets 
svømmehal ved søndagens 
DM på en metervippen.

Af Karsten L. Sørensen
Foto: Kim Rune 
kls@sportfyn.dk,■kru@fyens.dk

Kort nyt

Golf:  Det blev til en slut-
placering som nummer 
otte for den fynske golf-
spiller Malene Jørgen-
sen ved Ladies European 
Tour-turneringen Allianz 
Ladies Slovak Open i Slo-
vakiet. 

Turneringen blev på 
grund af dårligt vejr re-
duceret med en runde, så 
der i alt kun blev spillet tre 
runder. I sidste runde gik 
Malene Jørgensen banen 
rundt i et slag over par og 
sluttede med en total på 
214 slag efter runder på 
69, 72 og 73 slag.

Vinder blev svenske Ca-
roline Hedwall med 205 
slag. Hun gik de sidste to 
runder i 67 slag, fem under 
par. (houn)

Malene  
Jørgensen 
nummer otte

Badminton:  Dansk bad-
minton har fortsat den 
første VM-titel ved VM 
for mixede hold, Sudir-
man Cup, til gode.

I går fik danskerne bank 
i finalen i kinesiske Qing-
dao, hvor Kinas værter sej-
rede med 3-0 i kampe.

Det danske hold, som 
var i sin blot anden finale 
nogensinde, var chance-
løst. Mixed doublen med 
Joachim Fischer Nielsen 
og Christinna Pedersen 
tabte med to gange 14-21 
til at begynde med, hvor-
efter Peter Gade løb ind 
i endnu et nederlag til sin 
onde ånd, Lin Dan.

Kineseren sejrede med 
21-16, 21-11 over Peter 
Gade, og finalen blev af-
gjort, da Carsten Mogen-
sen og Jonas Rasmussen 
tabte herredoublen med 
17-21, 13-21. (ritzau)

Store klø til 
Danmark

Badminton:  Planen var 
egentlig, at badminton-
kvinderne fra 1. juni skulle 
stille op i nederdel eller 
kjole for at promovere 
sporten yderligere.

Men efter heftig kri-
tik har det internatio-
nale badmintonforbund 
(BWF) droppet idéen på 
ubestemt tid. (ritzau)

Krav om  
nederdel 
droppet


