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Europa Rekord 

2 VM medaljer 

Christiansborg Rundt 

Næste mål - EM på hjemmebane i Herning 

OL i Rio - et mål !! 

 

 
Efter et VM der gik så meget bedre end jeg i min vildeste fantasi havde drømt om, har jeg igen-igen 

ændret i mine planer, jeg drømmer nye drømme, jeg prøver mig selv af på nye områder, jeg sætter  

mig  nye mål, er rejst til Baltimore, kort sagt jeg har udfordret mig selv ! 

 

Forår/sommer  
April, maj og juni har altid været nogle  hårde måneder rent træningsmæssigt. 

Det er den sidste cyklus frem mod sæsonens hovedmål, træningen er intens, mega hård og de sidste 

detaljer finpudses. 

I år var ingen undtagelse.  

Fabrice satte træningsmængden op.  

Træning alle ugens 7 dage, lørdag og søndag slap vi dog med et trænings pas.  

Jeg har aldrig følt mig så flad, så presset som i år. 

Dels skulle jeg revanchere mig for skuffelsen i London. 

Dels ville det blive Fabrice's og mit første topnings stævne sammen 

Og så har det været anderledes at bo alene i et andet land. 

Det har stillet andre krav til mig praktisk og rent mentalt. 

Jeg har ikke lige kunnet starte bilen og køre hjem til mine forældre, eller lige smutte over til min 

søster eller en veninde. 

Og selvom jeg har nogle gode venner i  Nice har jeg ikke et stort netværk, så der har været mange 

timer kun Nemo og jeg. 
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Blå Bog 
Så kom offentliggørelsen. 

I lang tid  har jeg vidst at jeg ville være med i 2013 udgaven af  Kraks "Blå Bog" 

det er jeg ret stolt over. 

Jeg er så vidt jeg er oplyst om en af de tre yngste der er optaget, og når man er er med i fremtidige 

udgaver, til man dør, så skal jeg forhåbentlig være med i mange udgaver endnu. 

 

                                 
 

Sette Colli 
Midt i juni var jeg til "generalprøve" på VM. 

En stor del af verdens bedste svømmere  var samlet i Rom for at svømme "Sette Colli". 

Stævnet var en blandet oplevelse. 

Jeg vandt 800m og 1500m fri, satte stævne rekord på 1500m fri, men min 400m fri gik slet ikke.  

 

Så det var med blandede følelser jeg forlod Rom..  
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Nice 
Heldigvis skete der en masse hjemme i Nice. 

Mine forældre kom på besøg, og mellem mine daglige træningspas hyggede vi på stranden, gik lange 

ture og tilbragte nogle dejlige aftener ude i byen. 

 

En af dagene blev der afviklet Nice Ironman. 

Jeg må indrømme, jeg blev meget fascineret. 

Og jeg er ikke i tvivl,  når jeg en dag stopper med at svømme skal og VIL jeg gennemføre en 

Ironman !!!  

 

Nogle dage efter kom Tour de France til byen. 

Igen var der fest og farver på Promenade de Anglaise, boder, masser af mennesker og flot sport. 

Og typisk  for en svømmer kunne jeg ikke være der under den sjoveste del.  

Da selve løbet startede, under hele holdkørslen,  lå jeg i svømmehallen og tæskede baner. 

Men stemningen oplevede jeg da :-) 

 

 

                                       
 

 

Hjemme i København 
I starten af juli gik turen til Danmark. 

Jeg skulle svømme Danske mesterskaber og ja.... 

Jeg bliver stadig rigtig trist når jeg tænker på det, vi skulle sige farvel til min farmor som døde 89 år 

gammel. 

Min farmor og jeg havde et helt specielt bånd. 

Hun var i sine unge år elite svømmer, skulle have været med til OL i 1940, men OL  blev aflyst  på 

grund af krigen.  

Farmor og jeg svømmede ofte om kap ved stranden da jeg var barn, og efter min farfars død 

genoptog hun sin svømme karriere og svømmede gennem mange år ved store Masters stævner over 

hele verden.   

 

 

 

 

                                      
 

                    

http://www.playitas.info/da/lotte-friis


 

                                              
 

 

Så DM fyldte ikke så meget hos mig i år. 

Alt gik dog som det skulle, jeg fik testet nogle småting af ved min svømning, og vandt de 

guldmedaljer jeg skulle. 

 

En kort periode var jeg tilbage i Nice så gik turen til Spanien. 

Træningslejr med det danske hold som optakt  til VM i Barcelona. 

Det var fedt at være sammen med pigerne igen. 

Vi var en lille trup denne gang (kun 4 piger), men vi kender hinanden rigtig godt efter utallige 

rejsedage gennem de sidste mange år, så vi hygger os sammen. 

 

 

VM i Barcelona 
Ved VM havde jeg sat mig nogle mål. 

Jeg ville vise verden jeg var bedre end de troede. 

At den Lotte man så i London ikke var den rigtige Lotte. 

At jeg stadig kunne være med på topplan. 

At jeg stadig var en svømme man skulle regne med. 

At jeg var medalje kandidat. 

Målet var medalje på 1500m fri. 

 

Men det er mange år siden jeg er gået ind til et stort stævne og været så usikker på hvad jeg virkelig 

kunne, hvor stærk jeg ville være. 

 

Så  da jeg efter mit første løb. indledende heat på 1500m fri, kiggede op på tavlen  blev jeg noget 

overrasket og vildt glad for det en sindssyg tid. 

Jeg havde svømmet et, synes jeg selv, fornuftigt og disciplineret løb, men tiden var faktisk  min næst 

hurtigste tid nogensinde, hurtigere end da jeg vandt VM guld i 2011, det havde jeg ikke lige set 

komme. 

Men lad mig sige det sådan, den formiddag genvandt jeg rigtig meget af den selvtillid jeg havde 

mistet i London. 
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Om finalen kan jeg kun sige stort, stort. 

Jeg ville selvfølgelig hellere have vundet GULD og sat verdens rekord, men SØLV i  Europa 

Rekord, 6 sekunder under den bestående Verdensrekord, det var fedt, jeg tabte blot til en der var 

bedre på dagen. 

Det er hun forhåbentlig ikke næste gang . 

            
 

 

 

Flere internationale svømmesider har efterfølgende omtalt  min og Katies duel som VM's bedste og 

mest spændende løb. 

Der er også nogle der mener, det er en af de største dueller i svømningens historie, alt dette  gør mig  

kun endnu mere stolt over min indsats ;-) 

 

Efter dette løb var mit  navn igen fremme i den internationale presse.  

Nu var jeg jo medalje kandidat på 800m fri. 

Utrolig hvor stor effekt et enkelt løb kan have. 

Efter 800m fri i London var jeg dømt færdig, efter min 1500m fri var jeg "hot" igen. 

 

Jeg vandt min anden medalje på 800m fri, SØLV igen. 

4/10 sekund fra min Danske Rekord, den blev sat i plastik dragt ved VM i Rom 2009 hvor jeg blev 

Verdensmester,  den rekord må jeg tage næste gang. 

Og medaljen den er jeg selvfølgelig super glad for. 

 

Det var min 6. VM medalje, Danmark har vundet i alt 15 gennem årerne. 

Ingen andre danskere har hidtil vundet mere end 2 VM medaljer på langbane. 

Ved 3. VM i træk vandt jeg medalje på både 800m og 1500m fri 

Jeg er glad og stolt over at være en af de mest vindende distance svømmere gennem tiderne. 
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Jeg forlod Barcelona med ny tro på mig selv, med ny energi for den kommende sæson, med nye mål. 

 

Inden turen gik tilbage til Danmark svømmede jeg World Cup i Eindhoven og Berlin.  

Jeg vandt nogle medaljer, men jeg må indrømme det var ikke imponerende. 

Jeg havde været så tændt og så nervøs frem mod VM, så efter mine resultater følte jeg mig helt og 

aldeles brugt, jeg kunne ikke samle motivation til at svømme , jeg trængte til at slappe af, trængte til 

at komme væk fra bassinet. 

 

Sommerferie 
Hjemme i København var planen ferie, veninde hygge, sove længe og dejlige middage i byen.                                     

 

Først var jeg lige en tur på  rådhuset. 

Københavns kommune og overborgmester Frank Jensen havde inviteret til velkomst, tale og 

rådhuspandekager, en dejlig start på ferien. 

 

 

                                     
 

 

 

Hvad jeg ikke lige havde taget højde for i de dage var, at jeg ved ankomsten til Kastrup  havde fortalt 

at jeg nu fortsatte frem mod OL i Rio. 

Så medierne kom på banen, jeg måtte rette lidt i kalenderen, ud gaden til et interview under en 

middag,  men det er jo også mit liv og det er altid dejligt at der er interessere for vores sport. 

 

Det sidste 12 måneder har et af mine store mål været EM på hjemmebane i Herning til december, så 

planen har længe været at jeg kun ville holde en meget kort sommerferie i år. 

 

Udover hygge i København nåede jeg også en  tur til Rom med familien inden mine 9 ferie dage var 

forbi. 

Og da taxaen i Rom var lidt forsinket kunne jeg jo ligeså godt starte op 12 timer før planen, med lidt 

armbøjninger på terrassen mens jeg ventede. 
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I gang igen 
Lidt  alternativ træning er det  blevet til mens jeg her i opstarten kun har svømmet en gang om dagen 

i Bellahøj 

 

Blandt andet DHL stafet . 

Morten, en af  de personer i dansk svømning jeg har kendt længst, blev for 2 år siden ramt af flere 

blodpropper i hjernen. 

Morten er om nogen en person der har vist, at hvis man sætter sig et mål og kæmper for det hver dag, 

så kan man nå det.  

Mortens mål denne dag i september var at gennemføre sin tur i DHL, så da han manglede en løber til 

sit hold stillede jeg selvfølgelig op. 

Vi havde en dejlig aften, vi hyggede os rigtig meget og Morten løb sin tur hurtigere end han 

forventede, så fedt. 
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Christiansborg Rundt 
Som ambassadør for Trygfonden Kystlivredning har jeg i mange år gerne ville svømme med ved 

Christiansborg Rundt, men det har aldrig kunnet passes ind i stævne og ferie planer. 

I år var muligheden der. 

Og lad mig sige det sådan, det er ikke sidste gang jeg svømmer med. 

 

Det var en super dag i lørdags, vejret, stemningen, de mange deltagere og selve svømningen det var 

rigtig sjovt. 

 

At jeg vandt løbet i stævne rekord, og at Sigmas hold vandt Krüger stafetten  gør kun dagen til en 

perfekt oplevelse. Jeg kan kun opfordre andre til at tilmelde sig løbet næste år.  

 

           
 

Baltimore 
Lige nu er jeg ikke som man måske kunne forvente i Nice, men i Baltimore. 

Dette skyldes, at jeg som nævnt satser på og træner frem mod EM i Herning til december. 

Min klub i Nice har ikke dette stævne som satsning, og de skal derfor  træne væsentlig mindre resten 

af 2013 end jeg har brug for. 

 

Vores landstræner Nick Juba og jeg valgte derfor at jeg skulle på et  træningsophold i et andet elite 

miljø. 

Valget er faldet på  Baltimore. 

Så de næste par måneder skal jeg træne i North Baltimore Aquatic Club, under Bob Bowman, der har 

sikret sig sin egen plads i verdenshistorien som træner for Michael Phelps. 

 

Jeg er faldet til godt til herovre og glæder mig til en spændende periode frem mod november hvor jeg 

kommer hjem til Danmark for at svømme om kvalifikation til  EM i Herning. 

   

Det var alt for denne gang. 

Husk i kan følge med i mit liv på  

min hjemmeside http://lottefriis.net/ 

Facebook  -  https://www.facebook.com/pages/Lotte-Friis/53248818974 

Twitter -    @lottefriis 

 
Lotte 
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