
Prisen årets talent gives til en ung svømmer der i løbet  
af året har rykket sig sportsligt, tør tage udfordringer  

og dermed tager sit talent seriøst.

Årets Talent 2014 

Katrine Sofie Wienberg
Hun er en pige med ben i næsen og en rigtig fighter. Hvis hun ikke selv mener det går  

stærk nok så er det vandet, der får nogle ordentlig tæsk. Hun har det seneste halve år forbedret sig  
enormt meget teknisk, og det er begyndt at bære frugt. Hun kæmper for at følge med drengene til træning. 

Når det skal gå lidt stærkt, så slår dem også, specielt i ben. Hendes høje arbejdsindsat og kæmpe  
konkurrencegen smitter af på resten holdet på den mest positive tænkelige måde. Hun er altid i godt  

humør og er en rigtig grinebider, som bidrager med god stemning på holdet. Hendes smil smitter.

Vi ønsker kæmpe tillykke med den fine kåring, og håber på forsat positiv udvikling.
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Prisen årets talent gives til en ung svømmer der i løbet  
af året har rykket sig sportsligt, tør tage udfordringer  

og dermed tager sit talent seriøst.

Nomineret til Årets Talent 2014 

Valdemar Dabelstein Pedersen
En svømmer som altid træner godt og altid er til træning. Han kæmper til træning  

og presser sig selv til det yderste. Han er meget opsat på altid, at gøre det bedre end sidste gang  
og hvis det ikke lykkedes er skuffelsen størst ved ham selv. Al hans hårde træning bar frugt til  

TYR Herning Grand Prix, da han fik den længe ventede kravtid til VÅM.

En stille og rolig dreng, som holdet sætter pris på til træning.
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Andreas Rasmussen
Han er en dreng, som kæmper ben hårdt til træning og har de højeste forventninger  

til sig selv. Han er et forbillede på holdet. Hvis de andre kan komme afsted med, at slå ham,  
så vil de gerne det. Han har et kæmpe ambitionsniveau og spørger ofte ind til, hvad han præcist skal  

gøre for at blive bedre. Hvis samme indstilling fortsætter så har han et kæmpe potentiale, som  
bare venter på at blive udnyttet.

En stille dreng, hvis gåpåmod er en kæmpe inspiration.


