
Årets Svømmer 2013

Signe B. Thomasen
Træner: Jan Løth Andersen

Signe har den helt rigtige indstilling til det at være elitesvømmer og er et SUPER forbillede for alle andre 
Horsens svømmere.  

Hun er pligtopfyldende, ihærdig, målrettet og så har hun et fantastisk dejligt væsen :-)  
Signe har igen vist, at en periode, hvor hun har været nede, gør det kun en stærkere.   

Signe har haft en MEGET LANG periode uden gode resultater, men hun har hun på intet tid-
spunkt givet op. Det resulterede i DM-K kvalifikation i 200 meter bryst hvor hun satte 4 sekunder 

PR. Resultaterne er  stille og roligt igen begyndt,  at “tikke ind” i de forskellige stilarter.                                                                                            
Hun er i klubben og bidrager med det sociale og er til inspiration for andre.                                                                                                                                           

Bliv ved med at kæmpe, så er dine mål ikke så langt væk. 
Det er så fortjent og det er så SEJT - STORT TILLYKKE ;-)

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 2013

Peter Mandrup Madsen
Træner: Jan Løth Andersen

Peter er pligtopfyldende, ihærdig og stræber efter det bedste hele tiden, selvom den senere tid ikke 
har budt på samme resultater som tidligere.  Peter har kæmpet videre og dette har gjort, at resul-

taterne igen er begyndt at komme, hvilket er helt fortjent.

 Peter opnåede det forgangne år blandt andet,  at vinde VÅM i 1500 meter fri  og  har senest sat se-
nior/junior klubrekord i 1500 fri til DM-K i Gladsaxe. 

Tillykke med nomineringen

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 2013

 Daniel Steen Andersen 
Træner: Jan Løth Andersen 

Daniel er svær at komme udenom, når vi taler om Horsens Svømmeklub og resultater. Daniel har igen-
nem de mange års træning og hårdt arbejde opnået resultater, som kun de færreste kommer til at 

opleve. 

Guld til samtlige mesterskaber, som Daniel har deltaget i. Selv med et EJM inkluderet - det er SEJT.  Sen-
est blev det til to guld medaljer til det hårdeste DM-Kort nogen sinde  i 50 meter og 100 meter fly.

Derfor kan vi i Danmark kalde Daniel for “Konge af FLY”, selvom der var hård konkurrence fra Viktor 
Bromer :-) 

Stort Tillykke med nomineringen

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


