
 

 

Fuld fart på svømningen - hver dag 

Sæsonen er i fuld gang, både i U- og K-afdelingen, og masser af glade svømmere er i 

vandet hver uge. 

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om 

 HSK fik årets Handicappris i Horsens Kommune 

 Nyt klubtøj til alle medlemmer 

 Støt svømmeklubben, når du træner og handler 

 Sponsorevent i k-afdelingen 

 REMA 1000 Cup i Forum Horsens 

 Julestævne i u-afdelingen 17. december 

 Klubmøde med auktion og julehygge i k-afdelingen 

 

Svømmeklubben fik Årets Handicappris 

Horsens Svømmeklub blev 5. december hædret med Handicapprisen 2017 i Horsens Kommune. En pris, der 

gives til lokale klubber eller initiativer, som har ydet en særlig indsats for, at børn, unge og voksne med et 

handicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre. 

Vi er naturligvis meget stolte af prisen, som ikke kun er et stort skulderklap, men også ansporer os til at 

fortsætte arbejdet med at udvikle på tilbuddene til para-svømmerne i Horsens – for selvfølgelig skal de 

også have glæde af svømningen. 

Indstillingen kom fra en af svømmernes forældre, Bettina Fisker, som bl.a. skrev i sin begrundelse:  

Horsens Svømmeklub gør en kæmpe indsats for para(handicap)-svømmere. Klubben tilbyder som den 

eneste almene svømmeklub i Danmark para-svømmere deres eget hold med mulighed for træning tre gange 

ugentligt. Klubben er fænomenal til at inkludere de para-svømmere, der er til det, på almenholdene i 

klubben. Klubbens trænere er fantastiske til at have plads til alle og samtidig sikre træning på højt niveau – 

dette under kyndig vejledning af Thomas Sønderskov.  



Klubben tjener som inspiration for andre svømmeklubber landet over, og giver børn og unge med handicap i 

Horsens en enestående mulighed for at dyrke idræt. At få mulighed for at være en del af en klub kan være 

svært, når man er handicappet – Horsens Svømmeklub har gjort det muligt, og er et forbillede for andre 

klubber. Det er stort og meget prisværdigt.  

Vi takker for prisen og de pæne ord – og lover fortsætte arbejdet! 

 

 

Nyt klubtøj til alle medlemmer 

Horsens Svømmeklub har indgået en eksklusiv aftale med SPORTMASTER og Adidas om køb og brug af 

klubtøj. Det giver alle medlemmer adgang til vores helt egen klubkollektion af Adidas-produkter til 

attraktive priser. De lave priser hænger sammen med en samarbejdskontrakt, hvor Horsens Svømmeklub 

loyalt og eksklusivt repræsenterer SPORTMASTER og Adidas. 

Du kan se hele kollektionen på klubbens hjemmeside under fanen ”Klubtøj”. Her kan du også læse mere om 

reglerne for brug af tøjet – det er primært rettet mod svømmerne i K-afdelingen. 

Men husk: Kollektionen er for alle vores medlemmer. Vi anbefaler, at I lader jer inspirere på hjemmesiden 

og derpå finder de helt rigtige størrelser ved at besøge SPORTMASTER på Søndergade i Horsens. Du kan 

købe både t-shirts, træningssæt, hættetrøjer, shorts og badehætter til meget stærke priser. Måske finder 

du et par oplagte julegaver? 

 

 

  



Kom i form – og støt svømmeklubben! 

Nu kan du komme i form hos Fit&Sund Horsens – og støtte Horsens Svømmeklub, mens du træner. 

Hvis du eller dit barn er medlem af svømmeklubben, kan I nu træne billigere. Hos Fit&Sund Horsens kan du 

nu træne frit for kun 249 kr. pr. måned – du sparer en 50’er. 

Samtidig støtter Fit&Sund Horsens Svømmeklub. For hvert nyt medlem med tilknytning til svømmeklubben, 

refunderer Fit&Sund Horsens et fast beløb direkte til klubben. 

Du skal blot henvende dig i receptionen hos Fit&Sund, Grønlandsvej 5, 2. sal – så er du i gang! 

 

 

Støt svømmeklubben, når du handler i SPORTMASTER 

Du kan støtte Horsens Svømmeklub, hver gang du køber ind i SPORTMASTER Horsens. Det kræver blot, at 

du melder dig ind i Klub SPORTMASTER – det er gratis! – og oplyser, at du vil støtte Horsens Svømmeklub. 

Ved hvert køb donerer SPORTMASTER Horsens fem pct. af det samlede køb til nyt tøj eller udstyr til 

klubben. Det kan hurtigt blive til mange penge, som kan gøre en stor forskel. 

Indtil 1. februar kan du melde dig ind online via vores hjemmeside. Herefter skal indmelding foregå i 

butikken på Søndergade. 

 

 

  

Sponsorevent torsdag 8. marts – sæt X! 

Også i 2018 holder K-afdelingen stort sponsorevent med en spændende foredragsholder. Du kan allerede 

nu sætte x ved datoen – denne gang bliver foredraget et fyraftensmøde for sponsorer og medlemmer 

torsdag 8. marts i Insero Atrium ved Forum Horsens. Det præcise klokkeslæt får du besked om senere, og vi 

vil også snarest løfte sløret for den spændende gæst. 

Forinden skal alle K-svømmerne i januar og februar på sponsorjagt, hvor vi håber at overgå sidste års flotte 

resultat. Yderligere info om sponsoreventen vil blive givet på klubmødet 19. december, men vi kan allerede 

afsløre, at proceduren kommer til at minde meget om de to seneste år. 

  



K-afdelingen: Flotte resultater ved mesterskaberne 

Siden sidst har der været danske juniormesterskaber i Aarhus, og Horsens Svømmeklub havde et 

forrygende stævne med en PR-procent helt i toppen af dansk svømning. Desuden fik vi en samlet 9.plads i 

medaljestatistikken plus en masse A-, B- og C-finaler. 

Endvidere blev Rasmus Udbye udtaget til de Nordiske Juniormesterskaber på Island den første weekend i 

december. Her imponerede han med en bronzemedalje og PR i 200 m fri (1:48:56) og var desuden en del af 

den holdkap, der vandt 4 x 200 m fri i ny dansk juniorrekord.  

Rasmus kom også hjem med en bronze i 100 m fri samt fire sølvmedaljer i holdkapper – og Danmark vandt 

nationskonkurrencen. Flot svømmet af Rasmus! 

De danske seniormesterskaber i Greve i november var det vigtigste kortbane-DM i fire år, med EM-billetter 

på spil. Også her var PR-procenten helt i top og mere end 20 pct. over gennemsnittet for danske klubber.  

Vi kan fremhæve Nicklas Steen Hansen, som kom i B-finale i 50, 100 og 200 m bryst; alle gange med PR. Tais 

Andkjær Christensen svømmede suverænt og rykkede sig til et nyt niveau med flere fantastiske PR, og 

Christian Koch kom også hjem med PR i 50, 100 og 200 m bryst.  

Medaljemæssigt blev Esben Vad Arentoft nummer tre i 100 m bryst i ungdomskonkurrencen, lige foran 

Nicklas Steen Hansen. Og som kronen på værket kvalificerede Daniel Steen Andersen sig til EM som dobbelt 

guldvinder i 50 og 100 m fly og supplerede endda med en flot bronzemedalje i 100 fri. 

Vi glæder os til at følge Daniel ved EM i København midt i december. 

Vi havde også en stor flok svømmere til Vestkyst Cup i Esbjerg. De vendte hjem med masser af personlige 

rekorder og flotte præstationer.  

Fem af dem kom endda hjem med DÅM-kravtider – det var Kristian Sabroe Sørensen, Clara Mathilde 

Carstensen, Christian Johannesen, Arthur Rytter Jacobsen samt Mads Berthold Schultz. Alt i alt en 

toppræstation, hvor vi kan mærke, at især den tekniske træning bærer frugt.  

 

 

 



 

K-afdelingen: Ny struktur godt fra start 

Den nye struktur har nu været i gang i et lille halvt år, og vi er glade for, at alle er gået ind til den nye 

hverdag med en positiv lyst til at arbejde igennem – og det er virkelig en fed oplevelse.  

Vi er især opmærksomme på, at holdene ikke har været lige store: Vi har en pæn seniortrup, en meget stor 

juniortrup, en antalsmæssigt lidt tynd A-trup, en stor B-trup (især på pigesiden) og en enorm C-trup.  

Det betyder, at vi skal rykke rigeligt med svømmere op. Samtidig bør k-afdelingen i løbet af kort tid have 

flere årgangshold for ikke at blive for sårbare. 

Desuden bliver vi nødt til at flytte nogle svømmere opad i systemet et halvt år før planlagt, så alle kan få 

den bedst mulige træning. Vi tager fat i dem, det drejer sig om, direkte på mail i løbet af de kommende 

uger. 

I løbet af kort tid vil alle k-svømmere få et lille skema, som vi beder jer udfylde og returnere. Jeres feedback 

er meget vigtig for at kunne forbedre strukturen, så vi håber, at I vil tage jer tid til at svare. 

 

U-afdelingen: Klar til oprykning 

Vi har indbudt nogle af de nye talenter i Horsens Svømmeklub til at rykke op fra u-afdelingen til k-

afdelingen. De er pt. i gang med prøvetræningen, og kan se frem til at blive en del af landets bedste 

talentskoler inden for svømning.  

Vi er meget stolte af vores konkurrence-svømmere – og med rette. Gang på gang leverer alle aldersgrupper 

nogle rigtig flotte resultater både regionalt, nationalt og internationalt. Derfor håber vi meget, at talenterne 

fra u-afdelingen har lyst til at fortsætte på konkurrenceniveau. 

 

REMA 1000 Cup med svømmere fra hele landet 

Fra 8. – 10. december er vi værter for Danmarks måske mest traditionsrige stævne, REMA 1000 Cup 

(tidligere kendt som Forum Horsens Cup).  

Her dyster et udsnit af landets dygtigste svømmere; fra Aabybro i nord over Esbjerg i vest til Kastrup i øst. 

At få en medalje eller ”blot” en finaleplads ved et sådant stævne vil kræve noget ekstra. 

Samtidig er stævnet en vigtig indtægtskilde for Horsens Svømmeklub, og det hjælper til at opretholde vores 

høje aktivitetsniveau – derfor er vi helt afhængige af den store opbakning fra alle forældre, familie samt 

venner og bekendte. Har du ikke allerede meldt dig til en frivillig tjans, kan du stadig nå det via klubbens 

hjemmeside. 

Ud over god mad og høj service er stævnet ikke mindst kendt for de spændende finaler. Klimaks er de 

utrolig spændende og krævende udskillelsesfinaler i 50 m løbene. De finaler kan du opleve live lørdag fra 

17:30 og søndag fra 17:00. 

 

 

 

  



U-afdeling: Julestævne 17. december 

U-afdelingen inviterer alle medlemmer til julestævne 17. december, med masser af sjove løb og mulighed 

for at vinde masser af medaljer. Husk at tilmelding er senest 12. december. Der er plads til 200 børn efter 

først-til-mølle-princippet.  

Du kan læse mere her: /cms/Clubswimhorsens/ClubImages/Thomas mappe/JULESTAEVNE 2017.docx  

  

OBS: U-afdelingen går på juleferie umiddelbart efter stævnet. Tilmelding til den nye sæson begynder 

mandag 18. december og den nye sæson i u-afdelingen begynder 8. januar. 

 

K-afdelingen: Klubmøde med kåringer og sponsorevent 

K-afdelingen inviterer alle k-svømmere med forældre til klubaften tirsdag 19. december fra kl. 18 til 20.  

Det foregår i loungen i Forum Horsens. 

Husk kontanter til auktionen, for der er virkelig mulighed for at lave supergode handler til gavn for klubben. 

Aftenen rummer: 

 Præsentation af sponsorevent 2018 (med mulighed for spørgsmål) 

 Kåring af årets svømmere 

 Præsentation af klubkollektion samt info om private sponsorater (med mulighed for spørgsmål) 

 Uddeling af nåle til svømmerne samt hædringer 

 Auktion med gaver og gavekort fra tidligere arrangementer 

 Kaffe, kage og saft kan købes 

Husk MEGET GERNE at tilmelde jer via eventen på klubbens hjemmeside. 

 

Skolesvømning: Måske lokalt Skole-OL 

Dansk Svømmeunion har kontaktet os for at spørge, om vi vil arrangere et lokalt Skole-OL-stævne. 

Lige nu er vi i gang med at samle informationer og vurdere mulighederne. Vælger vi at sige ja, vil det give 

en, måske to, pladser til finalestævnet i Aarhus i juni 2018. 

I den nærmeste fremtid holder vi et møde med svømmeunionen – og så vender vi tilbage med mere info. 

  

  

http://www.swimhorsens.dk/cms/Clubswimhorsens/ClubImages/Thomas%20mappe/JULESTAEVNE%202017.docx


 


