
Årets Svømmer 2014

Rune Friis Petersen
Træner: Jan Løth Andersen

Han rykkede teltpælene op fra det sønderjyske og flyttede ind på sportscollege i august 2013 for,   
at satse 100 % på svømningen. Rune træner hårdt, målrettet og ekstremt seriøst. Han har klaret det  

at flytte hjemmefra helt fantastisk. Han er et fremragende eksempel på, at ”hvor der er vilje – 
er der en vej”. Rune er en fighter, hvilket han viste, da det i  aller, aller sidste forsøg lykkedes 

ham, at klare kravtid til årets Danske junior mesterskab. Til mesterskabet leverede Rune 3 
flotte resultater. Rune er den stille og rolige sønderjyde, som er vellidt af de andre på holdet.                                                                                                                                          

  Stort tillykke med prisen.

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 2014

Christina Løth Andersen
Træner: Jan Løth Andersen

Startede med at svømme i en meget sen alder, var næsten 12 år og derfor har hun ikke været,  
at finde til nogle årgangs/junior mesterskaber. Hun er en pige, der har trænet målrettet og hårdt,  

men trods det har resultaterne måttet ladet vente på sig. Derfor var det en stor sejr da til  DHM lykkedes  
for første gang at få en kravtid til et Vest dansk senior mesterskab.  

Hun er et bevis på at det ALDRIG er for sent.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget

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.



Nomineret til Årets Svømmer 2014

Lukas Lindstrøm
Træner: Jan Løth Andersen

Har i det forgangne år udviklet sig ekstremt meget i fly, fri og medley.  
Det kommer ikke bare ud af den blå luft. Dette har gjort, at Lukas har været at finde til alle  

mesterskaberne i sidste sæsonen 2014. Lukas har en god tilgang til træning og stræber hele tiden  
efter det bedste. Endvidere har han med succes også deltaget i Open Water arrangementer og har  

blandt andet vundet ”Rold skov 1500 meter  Open Water”.

På vegne af Horsens Svømmeklub

Konkurrenceudvalget

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.


