
Prisen årets årgangssvømmer gives til en svømmer der har haft  
stor fremgang og opnået personlige samt sportslige resultater,  

og en klubben spår en god fremtid. 

Årets Årgangssvømmer 2014

Daniel H. Johannesen
Træner: Lasse Høj Christensen

Daniel er ALTID til træning og er meget seriøs, når han skal være det.  
Han kan dog også lave spas og løjer og er rigtig god til at løfte holdet til træning  

og tage ansvar. Ydermere har Daniel også opnået store resultater i denne sæson specielt på sin  
ynglings disciplin 200 Butterfly, hvor han har rykket sit niveau betydeligt i denne sæson.  

Daniel du skal blive ved med at holde skruen i vandet og blive ved med at arbejde med de tekniske detaljer,  
så skal du helt sikkert nok komme langt med dit talent. Held og lykke i fremtiden på HS1.
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Prisen årets årgangssvømmer gives til en svømmer der har haft  
stor fremgang og opnået personlige samt sportslige resultater,  

og en klubben spår en god fremtid. 

Nomineret til Årets Årgangssvømmer 2014

Adam Nybo
Træner: Lasse Høj Christensen

Adam er nomineret til Årets Årgangssvømmer 2014 på baggrund af nogle rigtige  
gode resultater i den forgange sæson. Han er kommet rigtig fint tilbage efter en skulderskade,  

der drillede sidste år. Adam har også været udtaget til det danske handikap landshold og når han har  
været til stævne med dem, er det blevet til rigtig gode resultater på trods af, at han nogle gange kommer  

i nogle lidt uretfærdige grupper, hvor han svømmer mod ældre drenge, der har været til PL.  
Det er dog alligevel med et kæmpe smil, han kommer og fortæller om sine oplevelser.  

Bliv ved at have dit gode humør og kæmp videre, så skal du nok komme til at lave endnu større resultater.
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Prisen årets årgangssvømmer gives til en svømmer der har haft  
stor fremgang og opnået personlige samt sportslige resultater,  

og en klubben spår en god fremtid. 

Nomineret til Årets Årgangssvømmer 2014

Cecilie Grøndal
Træner: Lasse Høj Christensen

Cecilie er nomineret til Årets Årgangssvømmer 2014. Cecilie har haft en rigtig god  
2014 sæson, hvor hun blev Vestdansk Årgangs mester i hele 6 discipliner.  

Dette vidner også om, det kæmpe talent Cecilie besidder. Cecilie er altid til træning og er klar til  
at give den gas. Ofte svømmer hun fra flere af drengene. Denne fantastiske sæson kulminerede  

ved at Cecilie er blevet tilbudt en plads på HS1 efter VÅM i december. Cecilie der er ingen tvivl om,  
at du har et kæmpe talent og det skal du blive ved med at arbejde med.  

Held og lykke i fremtiden på HS1. 


