
Årets Talent 2011

Daniel Johannesen
Træner: Janet Pedersen

Daniel er en sand fi ghter! Han arbejder seriøst til træning, han er altid frisk på en udfordring og han 
VIL det. Han vil forbedre sig hver gang og elsker at lære noget nyt.

Daniel kommer altid til træning med et smil på læben, han er en god ven og hjælper gerne så alle er 
med. Samtidig besidder han en stor forståelse for svømning. For Daniel er det vigtigt at have noget at 

gå efter, for at han kan se, der sker en udvikling med hans svømning.

Han kvalifi cerede sig til Vest Danske Årgangsmesterskaber i 200 m brystsvømning, hvilket han har
kæmpet for i lang tid, og det var den gladeste dreng, der kom op af vandet. Endnu et mål var nået.

Prisen Årets Talent gives til en ung svømmer, der i løbet af året
har rykket sig sportsligt, som tør tage udfordringer

og som dermed tager sit talent seriøst.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



Nomineret til Årets Talent 2011

Karl-Emil Späth
Træner: Janet Pedersen

Karl-Emil er en god svømmer, han spørger, når der er noget han ikke forstår, han lytter til sin træner og 
hans holdkammerater og han vil gerne lære mere. Karl-Emil har rykket sig meget efter at han rykkede 
op på HS3. Han er blevet god til at bruge, det han har lært til træningen i sine løb til stævner. Han er 

blevet mere målrettet i sin træning, han VIL lære det og blive god til det.

Rent teknisk er der sket meget med Karl-Emil og fortsætter han i dette spor, kan han snart måle sig 
med de større svømmere. Til træning er Karl-Emil god til at hjælpe de andre og er en meget

velformuleret dreng. Som træner er jeg aldrig i tvivl om hvad Karl-Emil vil eller mener. 

Prisen Årets Talent gives til en ung svømmer, der i løbet af året
har rykket sig sportsligt, som tør tage udfordringer

og som dermed tager sit talent seriøst.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



Nomineret til Årets Talent 2011

Julie Kabels Mortensen
Træner: Janet Pedersen

Julie er en god pige at have på holdet. Hun er social og en god veninde, fordi hun kommer glad til 
træning og har gå-på-mod. Julie har de sidste par måneder fl yttet sig meget rent mentalt og er
blevet bedre til at lytte og derefter arbejde med det i vandet. Det har hjulpet hende meget til 
stævnerne, fordi hun er langt mere fokuseret og derfor præsterer bedre. Hun er glad for lange

distancer og det kan næsten ikke blive langt nok.

For Julie er det vigtigt at træningen er sjov og lærerig. Som træner ser jeg, at Julie har fundet sit rette 
element og kan blive endnu bedre, når hun husker at lytte og holder sit fokus.

Prisen Årets Talent gives til en ung svømmer, der i løbet af året
har rykket sig sportsligt, som tør tage udfordringer

og som dermed tager sit talent seriøst.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget


