
Årets Svømmer 2012

Daniel Steen Andersen
Daniel har i år opnået mere end kun de færreste opnår i hele deres karriere. Trænet med 

OL-svømmerne, kvalifikation til EM for junior, hvor der blev opnået finale og 5. plads samt et reelt 
krav til EM på kortbane for senior hvor der blev opnået finaleplads. Han har genvundet flere 

juniormesterskabstitler til DM kortbane og ikke mindst Nordiske juniormesterskaber.

Året topper du med en dansk seniorrekord på 4x100 holdmedley til Nordiske juniormesterskaber og med 
at sætte dansk juniorrekord på 100m butterfly.

 Du har endelig fået åbnet op for dit potentiale der herfra skal videreudvikles mod dine helt store mål der 
ligger nogle år ude i fremtiden. Om du når det er stadig op til dig, men du har vist vejen for dig selv og dine 

klubkammerater. Især den sidste tid med god træning, moral og resultaterne til at bakke dit arbejde op. 

Prisen Årets Svømmer gives til en person, der i løbet af året har opnået gode sportslige 
resultater, der under den daglige træning har vist vejen, og på holdet er en god kammerat. 

Kort sagt hele pakken, et oprigtigt eksempel, som klubben kan være stolt af.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



Nomineret til Årets Svømmer 2012

Amalie Østrup
Amalie har formået at løfte sig selv endnu engang fra det gode årgangsniveau til et juniorniveau hvor 
hun ikke bare styrer crawlløbene, men er en klasse bedre end sine konkurrenter. Hun blev for første 

gang dansk juniormester på langbane i sommers og fulgte op med at blive fire gange dansk 
juniormester på kortbane og genvinde 400m fri til nordiske, hvor hun også blev nordisk juniormester 

på 800m fri. Amalie har to danske juniorrekorder i 4x200 fri på kort og langbane. 

Du er i gang med en rivende udvikling som kun få havde spået for bare halvandet år siden. 
Du har flyttet dig selv både fysisk og mentalt.

Bliv ved med at presse dig selv og udvikle dit potentiale. 

Prisen Årets Svømmer gives til en person, der i løbet af året har opnået gode sportslige 
resultater, der under den daglige træning har vist vejen, og på holdet er en god kammerat. 

Kort sagt hele pakken, et oprigtigt eksempel, som klubben kan være stolt af.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



Nomineret til Årets Svømmer 2012

Emma Nørgaard
Emma har i år formået at flytte sit eget niveau fra lige uden for junior eliten, til at være lige inden for. 

Hun er ikke helt med i toppen endnu, men med fremgangen det sidste halve år, er chancerne for at det 
sker til sommer ret gode. 

Emma viste til vestdanske juniormesterskaber, at hun er godt på vej ved at blive vestdansk 
juniormester på 200m bryst og i øvrigt vinde medaljer i andre løb også. 

Det viser at Emma kan mere end bare én disciplin. 

Når du sætter dig noget for, gennemfører du som oftest med godt resultat. Du skal blot gøre det du har 
gjort det sidste halve endnu engang, og så lidt til. Så er du med fremme til sommer. 

Prisen Årets Svømmer gives til en person, der i løbet af året har opnået gode sportslige 
resultater, der under den daglige træning har vist vejen, og på holdet er en god kammerat. 

Kort sagt hele pakken, et oprigtigt eksempel, som klubben kan være stolt af.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget


