
Årets Vandhund 2011

Lisbeth Louisa Lehmann 
Træner: Kasper Christensen

Lisbeth er uden tvivl en rigtig god svømmer. Hun er super at have med at gøre til træning, hvor hun 
altid er glad, smilende og klar på at give den gas. Hun er en super kammerat og ven overfor sine

medsvømmere, og hun kan snakke med alle. 

Til stævner gør hun det rigtig fl ot, og hun har det sidste halve år fl yttet sig meget som svømmer.
Hun har endvidere haft en periode på prøvetræning oppe på HS3.

Lisbeth er en af de få HS4 svømmere, der fi k kravtid til Vest Danske Årgangsmesterskaber,
med en fl ot tid på 50 m fri. 

Prisen Årets Vandhund gives til en svømmer på HS4, som har vist 
evner inden for sporten, deltager til stævner og altid er til træning. 

En rigtig vandhund.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



Nomineret til Årets Vandhund 2011

Nikoline Fabrin Lund
Træner: Kasper Christensen

Nikoline er en glad og frisk pige, der altid møder op til træning, smilende og klar til at give sit bedste. 
Hun er med til alle stævner der kan tilbydes til HS4, og der kommer hun også med et rigtig godt

gå-på-mod til tingene, og opnår hver gang et godt resultat! 

Hun lytter efter sin træner, og gør hvad der bliver sagt, og på den måde har hun rykket sig meget det 
sidste halve år som svømmer og person. 

Samtidig er hun også god mod sine svømmekammerater, der gør at hun er en alle tiders ven.

Prisen Årets Vandhund gives til en svømmer på HS4, som har vist 
evner inden for sporten, deltager til stævner og altid er til træning. 

En rigtig vandhund.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



Nomineret til Årets Vandhund 2011

Jennifer Thorius Bek 
Træner: Kasper Christensen

Jennifer har igennem sin tid på HS4 holdt et super godt niveau. Hun kommer altid til træning og giver 
sig altid fuldt ud. Samtidig er hun en rigtig god kammerat og sød overfor sine medsvømmere. 

Til stævner bliver Jennifer et lille konkurrence-menneske og derfor er det en fryd at arbejde med
hende, fordi jeg ved hun lytter efter hvad jeg siger til hende - og hun gør det.

På grund af hendes arbejde ligger hun lige under kravtiderne til Vest Danske Årgangsmesterskaber
og mon ikke hun snart får lov til at komme med? 

Prisen Årets Vandhund gives til en svømmer på HS4, som har vist 
evner inden for sporten, deltager til stævner og altid er til træning. 

En rigtig vandhund.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget


