Beretning Freestyle 2012

Freeride
• KS var Freeride I Tignes.
• For første gang var KS den officielle skiklub til DM i
Freeride. Her fik vi 26 nye medlemmer og ca. 30 KSmedlemmer deltog i konkurrencen ud af de i alt 85
deltagere
• Niveauet var meget højt, og Carl Johan Hansen fra KS
kørte ind på en super flot 3. plads i kvalifikationen foran
mange af de store profiler. Han måtte dog også bide i
sneen i finalen.
• Hos damerne vandt Kristine Roug (KS) guld. Efter
kvalifikationen så det ellers ud til at kampen om guldet
skulle blive mellem de to andre KS-piger Anja Bolbjerg og
Josefine Lützau 6 (begge styrtede dog i finalen).
• KÆMPE tillykke med sejren.

• Völkl DM i pukkelpist eller KS-klubmesterskab!!!
• I påsken blev der afholdt DM i pukkelpist med mulighed for 5 dages
træning på World cup. I selve konkurrencen var 18 af de 25 deltagere
fra KS, så man kunne næsten fristes til at kalde det klubmesterskab.
• Gustav Muss (KS) og Jannick Fjeldsøe (KS) kunne ikke røres af de
andre deltagere, og helt velfortjent blev det også dem i finalen. Her
vandt Gustav over Jannick, men med Jannicks store talent og en
alder på kun 16 år, så ser vi helt sikkert mere til ham.
• Hos damerne blev sidste års vinder Maj Hemmingsen igen nr. 1 og
Kirstine Roug blev nr. 3
• KS takker Gustav Muus for et fedt arrangement, og siger stort tillykke
ham med titlen.

Pukkel DM 2012

• Video fra konkurrencen:
• http://www.youtube.com/watch
?feature=player_embedded&v
=-JmnxfkuYDw#!

Planer 2012/13
• Resten af sæsonen har været lidt stille omkring freestyle og
freeride . Her opfordres alle til melde ind hos Anders Olesen,
hvis de har forslag og ideer til aktiviteter til næste sæson.

• Freeride DM
• Freestyle DM
• Pukkel DM
• Få mere gange i Freestyle
og støtte vores unge talenter.

