
Vinder af Årets Resultat 2011
Daniel Steen Andersen

Træner: Stig Michaelsen

Daniel har i 2011 leveret en række fl otte resultater.
Først udtagelsen til Multinations Meet på Cypern, hvor han vendte hjem med en guld- og en 

bronzemedalje, Dannebrog røg til tops og ”Der er et yndigt land” blev spillet.

Siden fl otte årgangsmesterskaber på langbane, A fi naler ved Ungdoms OL i Tyrkiet, udtagelse til
Junior Landsholdet, Vest Dansk Seniormester, seks junior guld til kortbane DM og en senior bronze.

Dertil kommer et utal af medaljer ved Vest Danske Mesterskaber.

Daniel, du er vinder af årets resultat på den sølvmedalje du hiver hjem til kortbane DM for senior.
Ingen anden i klubben har formået at gøre det samme.

Måske er det dig der næste gang står øverst? På med træningshandskerne, badehatten og brillerne og 
så kæmp for de resultater og mål du går og drømmer om. 

Prisen Årets Resultat gives til en svømmer eller gruppe, der har
placeret sig højt til mesterskaber eller lavet en,

for sig selv, enestående tid eller resultat.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



Nomineret til Året Resultat 2011

Peter Mandrup Madsen
Træner: Stig Michaelsen

Peter er nomineret for sin placering som nummer tre på 1500 m fri
ved de Vest Danske Juniormesterskaber. En fl ot præstation, der fortjener en

nominering i denne kategori.

At være første-års gruppe 1 og alligevel tage medalje ved et juniormesterskab er
absolut særklasse, og viser at du har det der skal til i fremtiden. 

Peter, du går en spændende tid i møde. Du har opnået meget,
men du er kun lige begyndt.

Prisen Årets Resultat gives til en svømmer eller gruppe, der har
placeret sig højt til mesterskaber eller lavet en,

for sig selv, enestående tid eller resultat.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



Nomineret til Årets Resultat 2011

Pigeholdkappen til DM på kortbane
Træner: Stig Michaelsen

Emma Nørgaard, Signe B. Thomasen, Amalie Østrup og Louise Frederiksen!

Disse fi re tøser har lavet klubrekord på klubrekord, når de har svømmet holdkapper. Til Vest Danske er 
holdkappen kommet endnu tættere på medaljer. Til DM på kortbane beviste pigerne, ikke mindst over 

for dem selv, at sammen kan de mere.

At se en holdkap som deres, da de svømmede 4 x 100 holdmedley til DM på kort bane var en fryd for 
øjet. Pigerne endte fl ere gange i top 15, altså den 15. bedste holdkap i Danmark.

Piger, bliv ved med at arbejde med Jeres detaljer for på den måde, at komme til at svømme stærkere 
som holdkap. I er til stor inspiration for Jeres hold og klubben. 

Prisen Årets Resultat gives til en svømmer eller gruppe, der har
placeret sig højt til mesterskaber eller lavet en,

for sig selv, enestående tid eller resultat.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget


