
Årets Årgangssvømmer 2012

Peter Mandrup Madsen
Træner: Stig Michaelsen, Cheftræner

Peter har haft et forrygende første år i årgangsgruppe 1. Han starter året med at blive dobbelt dansk 
årgangsmester på de svære discipliner 400 meter medley og 1500 meter fri. Han vinder medaljer på 
stribe til både VÅM og til de regionale mesterskaber og vinder bronze på 1500 meter fri til DÅM på 

langbane i Esbjerg, hvor man for første gang svømmer mod årgangen over. Det placerer endnu engang 
Peter på årgangslandsholdet, som han har været tilknyttet hele året. 

Peter, du har vist at du kan træne og vinde. Bliv ved med at arbejde med tingene og hold dit gode 
humør. Du er uden tvivl en vinder! 

Prisen Årets Årgangssvømmer gives til en svømmer, der har haft stor 
fremgang og opnået personlige samt sportslige resultater, og en 

klubben spår en god fremtid.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



Nomineret til Årets Årgangssvømmer 2012

Simeon Franow
Træner: Jonas Nikolajsen 

Simeon tog springet fra Bjerre Herred Svømmeklub til Horsens Svømmeklub her i sommers. Dette spring har 
væ ret med til at forme Simeon til den svømmer han er i dag. Han har gennem det sidste halve år vist, at han 
er en af landets stærkeste årgangssvømmere, specielt i favorit stilarten brystsvømning, hvor han har sat kon
kurrenterne til dørs med flere sekunder til de vestdanske årgangsmesterskaber. Dog er Simeon også stærkt 
med i de andre stilarter. Denne præstation lover godt for sommerens Danske årgangsmesterskaber, hvor vi 

ser spændt frem til hvad Simeon kan levere. Vi er ikke i tvivl om at det nok skal blive et resultat af topklasse.

Simeon fortsæt med den gode træning, arbejd med detaljerne og vis vejen for dine klubkammerater. Du er 
stadig årgangssvømmer og har mange år endnu og det bedste er stadig i vente.

Prisen Årets Årgangssvømmer gives til en svømmer, der har haft stor 
fremgang og opnået personlige samt sportslige resultater, og en 

klubben spår en god fremtid.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



Nomineret til Årets Årgangssvømmer 2012

Michelle Franow
Michelle tog springet fra Bjerre Herred Svømmeklub til Horsens Svømmeklub her i sommers. Michelle har 
det sidste halve år vist sig at være en utrolig stærk årgangssvømmer, med flere flotte præstationer til de 
vestdanske årgangsmesterskaber.Michelle vandt flere medaljer, specielt i favoritstilarten brystsvøm ning 

leverede hun flotte resultater og stod øverst på skamlen.Michelle var også at se på skamlerne i andre 
stilarter. Dette er nogle gode præstationer som lægger op til et godt dansk årgangsmesterskab til som
mer. Vi glæder os til at se hvad Michelle kan præstere, og følge hendes udvikling gennem de næste år. 

Michelle, fortsæt med den gode træning, arbejd med detaljerne og så er vi sikre på at det 
nok skal skabe gode resultater, også i din fremtid som Junior og Seniorsvømmer. 

Du har mange år endnu og det bedste er stadig i vente.

Prisen Årets Årgangssvømmer gives til en svømmer, der har haft stor 
fremgang og opnået personlige samt sportslige resultater, og en 

klubben spår en god fremtid.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget


