
Årets Holdleder 2011

Rita Thomasen
Rita er den i klubben, der får alt til at køre med hensyn til stævner, tilmelding, officials 

og meget andet. Vi ser hende ofte i rollen som holdlederen, der skærer frugt og sørger for svømmerne. 
Hun bruger meget tid på at holde vores tilmeldingssystemer up to date og er næsten altid med til 

stævner i den ene eller anden rolle. 

Rita, du bærer en stor del af æren for at K-udvalget stadig har en høj standard 
og at pladserne til stævner som official, kører, holdleder og alt andet er på plads. 

Du giver ikke op! Du er en rigtig ildsjæl!!

Prisen Årets Holdleder gives til en eller flere personer, som altid stiller op som 
hold leder, som laver et stort stykke frivilligt arbejde i klubben til gavn for 

fore ning en og som viser den frivilliges ånd. En rigtig ildsjæl! 

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



Nomineret til Årets Holdleder 2011

Forældrene Kramer 
Forældrene Kramer er nomineret for altid og stille op, for altid at være klar til at hjælpe 

og dermed få det hele til at køre.

Vi ser dem ved flere arrangementer og til stævner hvor der gives en hånd med. 

I har hele familien med i det her og går op i de opgaver I får. 
Det er en fornøjelse af have Jer med til stævner og andre steder hvor I ellers hjælper til.

I er nogle rigtige ildsjæle!

Prisen Årets Holdleder gives til en eller flere personer, som altid stiller op som 
hold leder, som laver et stort stykke frivilligt arbejde i klubben til gavn for 

fore ning en og som viser den frivilliges ånd. En rigtig ildsjæl! 

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



Nomineret til Årets Holdleder 2011

Jan Schmidt 
Jan er formand i klubben og lægger et umådeligt stort stykke arbejde i det. 

Han er manden bag mange af de ting som sker i klubben og de ting der sker bag kulissen, 
der får klubben til at køre. Derudover ser vi ham også som holdleder, blandt andet i Ejstrupholm.

Han stiller også ofte op som official, for det kan en formand nemlig også gøre, 
og det er til stor inspiration for mange!

Jan, du har formået at tage en klub, der i de seneste år har rykket sig meget, og rykket den igen! 
Store og ambitiøse tiltag er over de seneste års tid faldet på plads, til stor gavn for vores forening. 

Du kører til dagligt et enmandsfirma, men har da næsten to fuldtidsstillinger.

Ingen tvivl, du er en ildsjæl!!  

Prisen Årets Holdleder gives til en eller flere personer, som altid stiller op som 
hold leder, som laver et stort stykke frivilligt arbejde i klubben til gavn for 

fore ning en og som viser den frivilliges ånd. En rigtig ildsjæl! 

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget


