
DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Jennifer Thorius Bek
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Signe B. Thomasen
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Emma Nørgaard
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Kirstine Feldinger
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Amalie Bach Nielsen
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Nicoline Rosenkilde
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Michelle Franow
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Stella Krogh Lund
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Christina Løth Andersen
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Anette Damsgaard
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Sille Ibsen
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Alexander Jensen
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Lukas Lindstrøm
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Lasse Christensen
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Rasmus Udby
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Simeon Franow
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Daniel Steen Andersen
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Peter Mandrup Madsen
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Rune Friis Petersen
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Henrik Lagoni
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget



DHM holdet i 3. division

Årets Resultat 2014

Sander Schmidt
Som træner har jeg ALDRIG oplevet en stemning, indstilling og opbakning til hinanden,  

som den jeg så til DHM i Ringsted. ALT gik op i en højere enhed. Svømmerne satte PR på PR på PR.  
Selv Rita som var med, som holdleder var yderst imponeret af jer.  

Samlet set blev jeres oprykning , som var FULDT fortjent en dyr fornøjelse for mig,  
men det blev også  en weekend som jeg ALDRIG vil glemme. Vi blev alle belønnede  for det  

KANON hårde arbejde, vi havde lavet i knap 9 måneder med fokus på blandt andet TEAM SPIRIT og TEAM 
WORK ☺. Dette resulterede i oprykning til 2. division 2015, hvilket udelukkende er jeres fortjeneste.  

Stort TILLYKKE til jer alle med prisen.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget


