
Årets Resultat 2012

Emma Nørgaard
Emma har i 2012 flyttet sit niveau til nye muligheder. 

Emma får prisen ”årets resultat” for sin 100m fri til danske kortbane-mesterskaber, hvor hun med 
tiden 58,33 laver klubrekord og bliver nummer 5 for junior, kun 33 hundrededele fra bronzen. 

Emma er normalvis brystsvømmer, men teknik, indstilling, ja alt hvad der skulle være på plads, var det i 
denne præstation. 

Emma, husk dette løb som en model for hvordan du skal svømme, og vær med til at dele det ud til dine 
klubkammerater. Med denne model vil du være godt rustet til at opnå dine mål her i 2013.

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

Kirstine Feldinger
Kirstine har i 2012 flyttet sig selv fra at være lige uden for mesterskaber til at have kravtider. Hun har 
mål om at komme med på kravtid til DM i løbet af dette år, og det er der uden tvivl en god chance for.

Kirstine er nomineret til ”årets resultat” for tiden i 4x100 meter fri: 1.01.86 under DM på kortbane. 
Kirstine har arbejdet meget med teknik og indstilling til det at være svømmer på højt konkurrenceplan, 

her fik hun virkelig kredit for sit arbejde.

Kirstine, du har meget mere i dig end du tror. 
Nu er det bare for dig at få lagt mere arbejde for dagen den kommende tid, få arbejdet med dine 

tekniske detaljer og så får du helt sikkert igen kredit for dit arbejde.

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

Signe B. Thomasen
Signe har efter et års tid uden de store forbedringer endelig ramt formen og er ved at finde det 

potentiale som hun besidder frem.

Signe er nomineret til ”årets resultat” for sin 200 meter fri i tiden 2.12,24 hvor hun viser, 
at hun er på vej tilbage til tidligere tiders styrke. 

Tiden blev lavet som første start på 4x200 meter fri under DM på kortbane. 

Signe, du har ved at arbejde med dig selv og dine tekniske kunnen fået flyttet dig så du igen er på vej 
mod det du drømmer om, og måske er det ikke så langt væk.

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


