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Daniel Steen Andersen
Træner: Jan Løth Andersen 

Daniel har resultatmæssigt haft et fantastisk år 2013. Daniel er svær at komme udenom, når vi taler om Hors-
ens Svømmeklub og resultater. Daniel har igennem de mange års træning og hårdt arbejde opnået resultater, 

som kun de færreste kommer til at opleve. EJM med bronze og guld medalje i 100 meter fly, som også var 
dansk junior rekord. Daniel har endvidere taget skridtet fuldt ud og taget til Bellahøj NTC (Nationale trænings-
center), hvor Daniel træner sammen med en gruppe af Danmarks bedste elitesvømmere. Han er blevet udvalgt 
til projektet “The Great Danes” som er en gruppe på 10 “drenge”, som er en satsning på herresiden frem imod 
OL 2016 i Rio. Daniel har vundet guld til samtlige mesterskaber han har deltaget i.  Senest er det blevet til to 
guld medaljer ved det hårdeste DM-Kort nogen sinde i både 50 meter og 100 meter fly.Her svømmede Daniel 

sig også til kvalifikation til EM på kortbane i Herning her i december. 
STORT TILLYKKE MED DEN YDERST VELFORTJENTE KÅRING.

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 2013

Emma Nørgaard
Træner: Jan Løth Andersen

Emma er en yderst talentfuld svømmer, som igennem mange års dedikeret træning har opnået mange flotte 
resultater. Blandt andet medaljer til diverse mesterskaber en flot klubrekord til  

Limfjords Cup januar 2013.  
Det sidste års tid har dog budt på - ikke optimal træning pga. en rygskade. Dette har naturligvis lagt begræn-
sninger på Emmas muligheder. Emma har trods dette fightet, slidt og kæmpet sig videre. Det har resulteret i, 

at Emma stadig er at finde i Danmarks elite, hvad angår mesterskaber.  
Jeg er ikke et sekund i tvivl om at Emma igen vil komme til at opnå medaljer og flotte placeringer til nationale 

mesterskaber. 
Emma har et stille og dejligt væsen, som er positivt smittende på svømmekammeraterne. Hun er et rigtig godt 

forgangsbillede for ALLE svømmerne. 
Tillykke med nomineringen.

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
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Nomineret til Årets Resultat 2013

Peter Mandrup Madsen
Træner: Jan Løth Andersen

Peter er det skrevne plus på 1. holdet.

Peter vandt guld på hans favorit distance 1500 meter fri til VÅM 2013. Til DMK  lavede Peter personlig 
rekord på samme distance og lavede klubrekord.

Peter er det ideelle billede og gode eksempel på, hvordan en svømmer skal træne, gå i skole og ellers 
opføre sig. Der er uden tvivl mange ser op til Peter, og fremtiden tegner lyst. Vi glæder os til at følge 

dig. Endnu engang et stort tillykke, med endnu en nominering.

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


