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14 dage til OL i Rio.                                                                        
Rio bliver mit tredje OL.                                                                              
Danmark stiller med 15 svømmere til OL.                                   
Vi er 2 fra Gentofte – min klub                                       

. 

Jeg føler jeg har forberedt mig så optimalt som det har været muligt.  Desværre kunne jeg jo først 

kunne vende tilbage til Baltimore i slutningen af oktober på grund af visum problemer.                                                                                                        

Jeg har siden november trænet i min klub NBAC, i en af verdens nok stærkeste distance grupper.  

I februar var jeg på Bermuda på træningslejr med det danske landshold,  som det plejer var det 

dejligt, hyggeligt og inspirerende at være sammen med de andre danske svømmere, som jeg er alt for 

lidt sammen med, en super optakt til en spændende sæson. 

 

            

    

                                                                                                                                                            

Hele maj måned var jeg på højdetræningslejr.                                                                                        

Først 10 dage med det danske landshold i Flagstaff i Arizona.                                                                     

Det var dejligt igen at være sammen med de andre danske svømmere, og fedt at være sammen med 

min klubkammerat Sarah Bros under hendes sidste forberedelser frem mod EM i London, hvor hun 

kvalificerede sig til Rio.          

 

       



                                         

Så  rejste jeg til Colorado Springs hvor jeg trænede jeg 3 uger på "US Olympic Training Center" 

sammen med min amerikanske klub (NBAC).                                                                                      

Et superspændende træningsmiljø.                                                                                                      

Topatleter fra mange forskellige idrætsgrene træner her året rundt.                                                     

Og denne gang var jeg så heldig at jeg kunne være der en uge sammen med min gode veninde Katie 

Ledecky, verdens ulimativt bedste distance svømmer.   

      

                                                                                                                                                                 

 

 



Jeg har svømmet en del stævner herovre i løbet at foråret/sommeren.                                                                                                  

Det seneste var i Austin, hvor jeg svømmede mine hurtigste (ikke nedtrappede) 400 og 800 fri i 4 år, 

så det tegner godt.    

 

             

                                                           

                   

For nogle uger siden var jeg i Omaha til American Olympic Trials.                                                  

Som ikke amerikaner kunne jeg ikke deltage i konkurrencerne, men jeg var med som 

Chaperone/holdleder for mine yngste klubkammerater.                                                                           

Og det var en kæmpeoplevelse.                                                                                                                   

Der var over 1500 deltagere.                                                                                                                  

Mange tusinde tilskuere både til indledende og finaler og en super intens stemning i hallen hver 

eneste aften                                                                                                                                .  

Landsdækkende direkte tv transmission alle dagene.                                                                                                             

Intense, super hurtige og spændende finaler.                                                                                                        

 

https://www.facebook.com/lotfriis/photos/a.10152178839353975.1073741840.53248818974/10154756846633975/?type=3


             

                                                                                                                                                                 

4 af mine klubkammerater kvalificerede sig, af dem er de  2 forsvarende Olympiske mestre,  Michael 

Phelps og Allison Schmitt.                                                                                                                               

Status for NBAC efter Trials:                                                                                                                             

7 deltagere til OL (3 af os er ikke amerikanere).                                                                                            

2 deltagere til Paralympics, den ene af dem, min veninde Jessica Long har vundet 16 medaljer ved 

Paralympiske lege.   

                                        

 



          

    

Jeg er så stolt af begge mine klubber, Gentofte og North Baltimore Aquatic Club (NBAC) de tilhører 

begge eliten i deres land. 

 

Rio bliver mit 3. OL                                                                                                                                 

Og det er næppe nogen hemmelighed at jeg har oplevet to meget forskellige OL. 

I Beijing i 2008 deltog jeg som en del af et talentfuldt dansk svømmehold, et hold hvor målet og 

forventningerne var at vi kvalificerede os til nogle finaler, satte nogle danske rekorder og svømmede 

en masse personlige rekorder.                                                                                                                

Jeg var med for at lære, mit store mål, som jeg absolut ikke var sikker på jeg nåede, var en finale 

plads på 800m fri.                                                                                                                                              

Min familie var med i Beijing og da vi mødtes efter min kvalifikation til finalen på 800 med en 

kæmpe stor PR græd vi alle sammen. Vi var så glade, var så stolte nu kunne det ikke blive større. 

Men det blev det jo.                                                                                                                                  

I finalen, på de sidste 10-20 cm af løbet svømmede jeg forbi Camelia Potec fra Rumænien og vandt 

bronze.                                                                                                                                                   

Den mest overraskende danske medalje i Beijing.                                                                                       

Det var så kæmpe stort, helt urealistisk, helt vildt, det tog mig flere dage at tro på det. 

Jeg sov med medaljen under hovedpuden de første nætter, bare så den ikke forsvandt og så jeg kunne 

mærke den når jeg vågnede og var bange for at det hele bare var en drøm.                                                             

At jeg som 20-årig havde nået mit livs største mål - en OL medalje.                                                                        

Jeg bar Dannebrog ved afslutningsceremonien.                                                                                       

Jeg får stadig gåsehud når jeg tænker på de uger i Beijing. 

 

 



         

 

 

I London 2012 var det helt anderledes.                                                                                                    

I London var jeg medaljefavorit.                                                                                                            

DIF, svømmeunionen, pressen, det internationale svømmemiljø og ikke mindst min træner og jeg 

selv forventede en medalje.                                                                                                                                          

Jeg var den dansker med lavest odds hos bookmakerne.                                                                          

Det var kun farven på medaljen ingen ville spå om.                                                                            

Jeg meldte selv ud at målet var OL medalje.                                                                                             

Men højt at flyve, man kan falde rigtig dybt og det gik ikke som jeg drømte om.                                     

På den vigtigste dag i mit liv gik det ikke.                                                                                                                                  

Jeg vandt ikke medalje, jeg svømmede ikke op til mit bedste, jeg følte i den grad jeg svigtede.        

Jeg svigtede min træner, mine sponsorer, mine venner og familie som gennem mange år havde 

hjulpet og støttet mig.                                                                                                                             

Også i London græd jeg sammen med min familie efter løbet, denne gang var det bare ikke af glæde.   

Det var helt urealistisk, ligesom i Beijing havde jeg svært ved at fatte det.                                          

Det skulle have den største aften i mit liv og så floppede jeg.                                                      

Opbakningen fra venner, familie, fans, danskere og udlændinge var stor, rigtig mange skrev og 

ringede. Forsøgte at trøste mig, og skrev at jeg skulle være stolt, at en 4., 5. og 6. plads ved OL var 

stort.                                                                                                                                                       

Jeg kunne ikke overskue det, havde ikke energien til at svare alle, så morgenen efter lavede jeg en 

opdatering på Facebook.                                                                                                                           

Selv i dag kan jeg ikke sætte bedre ord på hvordan jeg havde det den morgen end jeg denne status:  

 

 

 



I går var den værste dag i mit liv. 

Mit livs mareridt er en realitet. 

Aldrig har jeg været så skuffet. 

Aldrig har jeg været så ked af det. 

Drømmen er væk for evigt. 

Mit mål gennem 4 år blev ikke nået - det kan aldrig ændres. 

 

I går mente jeg havde spildt 4 år af mit liv. 
I dag kan jeg godt se det ikke er helt rigtigt. 

De 4 års rejse mod i går har givet mig en masse "sidegevinster". 

2 VM GULD og 2 VM SØLV. 

1 verdensrekord 

Utallige EM medaljer, heraf de 4 af guld. 

 

Og ikke mindst på den personlige side har årene udviklet mig. 

Jeg er en helt anden Lotte end den pige der stod 

på præmieskamlen i Beijing. 

Jeg er stærkere, mere målbevidst og med langt større selvtillid, 

selvom den i dag ikke har det så godt :). 

 

Nu skal jeg ud og heppe på og støtte nogle danske atleter ved OL 

 jeg håber de har mere held end jeg. 

 

TUSIND tak for jeres støtte frem mod i går. 

Jeg er sikker på, at disse oplevelser, og især min nedtur i London gør, at jeg denne gang kan håndtere 

det uanset hvordan det går.                                                                                                                                                        

Selvfølgelig drømmer jeg ligesom alle andre atleter i verden om at vinde medalje i Rio.                   

Jeg vil kæmpe, jeg vil svømme r…. ud af badedragten, jeg vil gøre mit allerbedste, jeg vil  leve op til 

de mål min træner og jeg sammen har sat.                                                                                           

Gør jeg det må jeg være tilfreds, rækker det ikke til medalje på dagen vil jeg være skuffet, dybt 

skuffet, endnu en gang fik jeg ikke opfyldt min drøm, men jeg har lært på den hårde måde at livet går 

videre.                                                                                                                                                    

"What doesn't kill you makes you stronger". 

Kryds fingre…                                                                                                                                        

6. august starter svømmekonkurrencerne i Rio.                                                                                                 

7. august svømmer jeg 400 fri, 11. august gælder det 800 fri indledende og 12. august forhåbentlig 

finale.......                                                                                                                                                

23. august er vi tilbage i Danmark. 

God sommer til jer alle. 

Du kan læse mere om mine sidste forberedelser mod Rio på:                                                                                     

 

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

Twitter   @lottefriis  

Instagram  lotfriis       

                            

Lotte 

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


 


