
Årets Vandhund 2013

Camilla Falck
Træner: Cecilie Schmidt og Martin Christensen

Camilla har igennem året, vist både et enormt potentiale og et kæmpe ambitionsniveau som svøm-
mer, når hun mødte til træning og når hun deltog i stævner. Hun er altid frisk og kæk når hun møder til 
træning og hun er altid meget imødekommende over for de andre svømmere. Hun er ikke bange for, at 
tage imod nye udfordringer og overkomme disse udfordringer hun bliver stillet over for. Hun giver sig 
fuldt ud til alle træningspas og hun er ikke bange for, at spørge ind til, hvad hun kan gør bedre for, at 

udvikle sig endnu mere end hun allerede har gjort.

Camilla fortsæt det gode arbejde og nysgerrigheden omkring udviklingen af din svømning, du er helt 
sikkert en vandhund. 

Prisen Årets Vandhund gives til en svømmer på HS4, som har vist 
evner inden for sporten, deltager til stævner og altid er til træning. 

En rigtig vandhund.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



Nomineret til Årets Vandhund 2013

Laura-Marie Høj
Træner: Cecilie Schmidt og Martin Christensen

Laura-Marie har vist et enormt potentiale og forrygende evner som svømmer i dette år. Hun møder 
altid til træning med et smil på læben og en lyst til, at lære noget nyt og forbedre sig.

Hun deltager flittigt i alle træningspas, landtræningerne og stævner med en sådan energi, at det smit-
ter positivt af på de andre på holdet. Hun giver sig fuldt ud til træning, hvilket også kan ses på frem-

gangen og udviklingen i hendes svømning.

Laura-Marie fortsæt med den gode træning og arbejd med detaljerne. Vi er sikre på at du nok skal sk-
abe gode resultater i fremtiden også. Hold dit gode humør, det smitter af. 

Prisen Årets Vandhund gives til en svømmer på HS4, som har vist 
evner inden for sporten, deltager til stævner og altid er til træning. 

En rigtig vandhund.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



Nomineret til Årets Vandhund 2013

Amalie Antonsen
Træner: Cecilie Schmidt og Martin Christensen

Amalie er en fighter og viser stor sportslig interesse til hver træning. Hun er nysgerrig og er  klar på 
at tage nye udfordringer op, når det handler om at udvikle hendes svømme evner. Hun kommer altid 
smilene til træning og er frisk på at deltage i stævner, selvom det er helt nyt for hende. Hendes posi-
tive energi og kampgejst smitter af på alle omkring hende. Hun knokler hårdt og det giver hende gode 

resultater i den anden ende. 

Amalie forsæt med at knokle med træningen og kæmp videre, du er en rigtig vandhund med et stort 
smil på læben.

Prisen Årets Vandhund gives til en svømmer på HS4, som har vist 
evner inden for sporten, deltager til stævner og altid er til træning. 

En rigtig vandhund.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget


