
Årets holdleder 2012

Henriette og Thomas Østrup
Henriette og Thomas stillede i sommers op og sørgede for at DUI lejren kørte. Lejren var en stor succes 

hvor alle fik hygget sig. 

Der ud over er Henriette ofte med til stævner og sidder ydermere i klubbens konkurrenceudvalg, 
hvor hun er med til at bestemme slagets gang i konkurrenceafdelingen. 

Thomas er med i klubbens nyoprettede fondesøgnings-gruppe, hvor klubben håber på at kunne få 
ekstra økonomi til diverse aktiviteter i klubben.

Thomas og Henriette, I er i kulissen, men vi syntes at I skal frem og 
hædres for jeres frivillige arbejde i klubben. Tak for det.

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 2012

Lene Grøndal
Lene er en travl dame i klubben. Hun sidder i klubbens bestyrelse og sidder ud over det som 

repræsentant for bestyrelsen i klubbens konkurrenceudvalg. Hun tager mange opgaver. Her i blandt 
holdleder til stævner og de flotte tavler til klubbens jubilæum, der fortæller klubbens mange historier, 

har hun sat sammen.

Lene, skønt dine skiftende arbejdstider og livets andre opgaver, er vi glade for 
at du sætter noget af din tid af til klubben. Tak for det.

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 Årets holdleder 2012

Sanne Späth
Sanne sidder i klubbens bestyrelse. Hun har mange praktiske opgaver i bestyrelsesarbejdet. 

Der kommer ikke mange tekster ud fra klubben medmindre de har været forbi Sanne. 
Selvom Sanne tit rejser, er hun altid et sted i cyberspace, klar til at svare på mails og andet der 

måtte finde vejen frem til hendes inboxes.   

Sanne, vi værdsætter dit arbejde i klubben. Mange af de opgaver du påtager dig er vigtige for 
klubbens daglige gang. Tak for det.

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


