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Fredag:
Fredagens tävlingar inleddes med Pojkar A 1 meter och Pojkar B 3 meter, dessa tävlingar
kördes samtidigt. Simon som tävlade Pojkar B hoppade bra i de obligatoriska hoppen och låg
bra med inför valfria. Inledningen av de valfria var bra men ett kraftigt överslag på 2 1/2
mollis grusade chanserna att ta sig till final, i denna konkurrens finns det inga marginaler för
kraftiga missar. Simon slutade till slut på en 14:de plats med poängen 383,75 c:a 20 poäng
från final. Felix skulle även han ha tävlat men har tyvärr skadat sin vänstra armbåge och kan
inte sträcka ut armen så vi var tvungna att stryka honom från tävlingen.
Axel gjorde en jättebra tävling i Pojkar A 1 meter
och hade inte några missar alls, han fick inte sämre
än 6 1/2 på något sina 10 hopp. Det som ligger
Axel i fatet är att han har lite för enkel serie
internationellt, i stort sett alla andra hoppare i
startfältet har något hopp med 3,0 i svårighetsgrad.
Axel var trots detta så nära att ta den sista
finalplatsen, han slutade på en 13:e plats endast
0,95 poäng från plats 12.
För Emmas del stod Flickor B höga hopp på
programmet, hon hoppade stabilt och fint, men
även här som i Axels fall så har hon för enkla hopp
som inte räcker till. Emma slutade på 14:de plats.
Sveriges synchropar gick direkt till final då det var
färre än 12 lag anmälda, Ellen och Linnea hoppade
ok men några missar i hoppen med obegränsad
svårighetsgrad gjorde att de slutade på 8:e plats.
Lördag:
Solen fortsätter att skina över Dresden och vi går in på tävlingsdag 3. Idag fick äntligen Frida
börja tävla, hon har väntat och längtat efter att få vissa vad hon kan, även Linnea vad sugen på
att göra sin första individuella start. Samtidigt med A-tjejernas tävling avslutade Emma sitt
tävlande i Dresden 2015 med 3 meter flickor B.
På en-meterssvikten fick inte våra tjejer det att stämma fullt ut, Frida kom aldrig igång med
hoppningen, det såg ut som att det fattades lite genom hela tävlingen och hon slutade utanför
finalplatserna som 17:e med poängen 341,30. Linnea som inte har ettan som sin favorithöjd
gjorde sin obliga bra men missade lite i de valfria slutade på 23:e plats med 309,95p.
I flickor B 3 meter hoppade Emma mycket bra i de valfria hoppen, detta gjorde att hon fixade
en plats i finalen genom att sluta som 12 tjej med poängen 319,55, mycket bra jobbat av
denna unga Jönköpingstjej. Finalen började med att en tokladdad Emma missade satsen och
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inte fick igång sin 2 ½ framåt med ett underslag som resultat därmed var förhoppningarna om
en framskjuten placering borta. Emma gjorde sin två övriga hopp bra men slutade på 12:e
plats av 12 deltagare.
Söndag:
Denna avslutande tävlingsdag i Dresden blev den mest framgångsrika dagen för det Svenska
laget med 2 stycken finalplatser som facit, så gick det till:
En väldigt revanschsugen Frida Källgren gick in och hoppade
med en helt annan pondus på tre meter än i ettan-tävlingen
igår. Hon hoppade strålande i de obligatoriska hoppen och
med endast en liten miss på 2 ½ mollis i de valfria hoppen så
grejade hon en 11:e plats med poängen 380,65 och en biljett
till finalen. Vår andra deltagare i denna tävling Linnea
Sörensen slutade på 22 plats med 344,75p.
I finalen hoppade Frida högre, finare och bättre än i försöken
och förbättrade både sin placering och sin poäng från
förmiddagen! Frida tog en mycket fin 6:e placering med
poängen 398,65p (snart rycker 400 poängs gränsen) grattis
Frida och kul att se att du gjorde något bra av besvikelsen från
gårdagens tävling!
B-pojkarnas 1-meters tävling hade tyvärr bara 1 svensk deltagare eftersom Felix
armbågsskada hindrade honom från att tävla. Men den deltagaren vi hade han levererade
verkligen och hoppade till sig en 8:d plats i försöken med 364,35p. Simon hoppade kanonbra
på de 5 obligatoriska hoppen och när han sedan satte sitt svåraste hopp 2 ½ mollbergare så var
finalbiljetten kirrad. I finalen så kom det tyvärr en liten miss i nämnda svåraste hoppen och
Simon slutade på 10:d plats av 12 finalister.
Tack alla Svenska hoppare för väl genomförde tävlingar här i Dresden, nu är det bara hem och
träna hårdare och bättre så kommer vi tillbaka nästa år med svårare och ännu finare hoppning!
Svensk simhoppning har en framtid, det har ni som tävlade här denna vecka visat. Totalt 5
stycken finalplatser med en 6:e placering som bästa resultat blev Sveriges facit i Dresden
International Youth Diving Meet 2015! Nästa år siktar vi högre eller hur?

Det har varit en ära att få ha varit med under denna vecka, hälsningar
Joakim Nyström & Brian Bungum

