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EM i Herning
MIT 2013
Baltimore
Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag,
Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen stævner, ingen rejser, bare tid til
afslapning, tid at reflektere over mit nye liv.
I øjeblikket bor jeg hos nogle min veninde Alisons venner.
Et lille kælderværelse, 30 km fra Baltimore, lyder måske ikke så spændende, men det er mange år
siden jeg har følt mig så glad og tilfreds med mit liv som i dag.
Ikke fordi jeg på nogen måde har sat træningsmængden ned.
Tværtimod jeg tror aldrig jeg trænet hårdere end jeg gør her, men jeg er i harmoni med mig selv.
Jeg glæder mig hver morgen til hvad dagen bringer, tager glad af sted til den morgen træning jeg ved
kommer til at gøre mega ondt, jeg nyder at være sammen med mine venner, de daglige udfordringer
og fritiden.
Og selvom jeg dag efter dag er totalt smadret efter dagens træningspas, så har jeg aldrig været så
afslappet så meget i balance med mig selv.
Kort sagt jeg elsker mit nye liv.
Det gør mig til en bedre svømmer !!!

EM i Herning
2013 sluttede med EM i Herning.
En kæmpe, kæmpe intens oplevelse.
Jeg har aldrig prøvet noget lignende , stemningen og opbakningen fra publikum.
Ordet hjemmebane har fået en helt ny betydning for mig.
Jeg er selvfølgelig superglad for de 2 medaljer jeg vandt, men det største ved stævnet var at svømme
på hjemmebane, at komme ind i hallen og mærke opbakningen og jublen fra publikum, at stå op på
medaljeskamlen høre publikum, larmen og føle at taget på Boxen nærmest kunne lette.
Og så kunne det meste af min familie og mange af mine venner være i Herning , så fedt.
Jeg vil aldrig glemme Herning, det vil altid stå for mig som et af mit livs største oplevelser.

ARENA
Arena har været min sponsor siden 2008 og jeg er glad for at kunne støtte op ved et par
arrangementer de holdt i Danmark i forbindelse med EM.
Mini foredrag og autograf skrivning i Herning og Rødovre
Det er altid sjovt og motiverende at møde unge svømmere der brænder for ”Verdens bedste sport” og
det er en dejlig måde at betale tilbage for alt det svømningen har givet mig.

TV2 013
Der var lige tid til at deltage ved TV2´s årsshow inden jeg skulle afsted til Glasgow.

DUEL in the Pool
Jeg var udtaget til at svømme på Europa holdet ved "Duel in the Pool" i Glasgow.
Europa mod USA - et super stævne, med masser af spændende og tætte løb
Jeg hentede de point jeg skulle, jeg holdt alle amerikanerne bag mig.
Da samtlige løb var svømmet stod det 131 -131.
En ekstra holdkap blev svømmet og Europa tabte med 1 sekund.
Efter 32 løb blev det afgjort med 1 sekund.
Vi tager revanche om 2 år !!!!!

Hjemme
Julen blev fejret med familien, nytår med gode venner, alt efter gode danske traditioner…

Mit 2013
Når jeg ser tilbage på mit 2013 har det med en enkelt undtagelse været et super år.
Det gik så meget bedre end jeg havde drømt om da jeg gik ind i 2013.
Jeg har oplevet så mange ting, har truffet nogle nye, store og svære valg, mødt en masse dejlige
mennesker og har udviklet mig som person.
Her er nogle de oplevelser jeg forbinder med 2013










Min dejlige perserkat Nemo kom ind i mit liv
Jeg kom på plads i min lejlighed i Nice
I marts vandt jeg Golden Lanes på 1500m fri
SIGMA vandt DM for hold
Jeg blev optaget i Kraks BLÅ BOG som den yngste dansker der er med
Min farmor døde i en alder af 89 år.
Jeg vandt sølv ved VM på 800m og 1500m fri
Jeg satte Europarekord på 1500m fri og var under den eksisterende Verdensrekord
Jeg svømmede mit første OPEN WATER løb ved Christiansborg rundt, noget jeg må prøve
igen.
 Jeg besluttede at flytte til Baltimore, hvor jeg skal træne frem mod OL i Rio 2016
 Jeg fik udgivet FIGHTEREN, bogen om mit liv, min svømning, mine sejre og ikke mindst
mine nederlag og hvordan jeg kom videre med mit liv - jeg håber den kan inspirere andre.
 EM på hjemmebane i Herning.
Jeg håber 2014 bliver mindre turbulent.

Nye samarbejdspartenere.
Efter nytår kunne offentliggøre at jeg fra 2014 har indgået aftaler med nye samarbejdspartnere.
Alm. Brand Bank støtter mig frem mod Rio og stiller en bil til min rådighed når jeg er hjemme i
Danmark.

Lina Murel Jardorf er efter min opfattelse en af Danmarks største kunstnere.
Vi mødtes i august ved et arrangement med Allerød Erhvervsforening hvor Lina fortalte om sit liv og
sin kunst, og jeg om mit liv og min svømning.
Kemien, dialogen og følelsen af fællesskab var der med det samme, og Lina foreslog et samarbejde.
Hun er kendt for at arbejde med temaerne 'Kvinder - Livet - Kærligheden og Naturen' som hun
skildrer i malerier såvel som bronzeskulpturer.
Jeg syntes opgaven lød rigtig spændende og meget anderledes end det at dyrke sport og jeg tror at
oplevelsen og samarbejdet med Lina vil kunne styrke mig mentalt og menneskeligt.
Jeg håber også det vil styrke min kreative side.
Lina sætter disse ord på vores samarbejde…
»Hun fortalte om sin svømning, og bag ved hende hang et af mine malerier. Pludselig slog det mig…
det er jo Lotte på billedet«
I kan se det ”første resultat” af samarbejdet på forsiden af Nyhedsbrevet.

Birkerød Svømmehal
Klubmesterskaber i Birkerød betyder noget helt specielt for mig.
Det var ved dette stævne i at jeg i 2009 satte Verdensrekord på 1500m fri.
I år svømmede jeg ikke med, men jeg var lige forbi og skrive autografer

DR Sportsgalla 2012 i Herning
Herning er altid et af årets højdepunkter.
Her møder man sine venner fra andre idrætsgrene, og vi hygger samtidig med at der er top
underholdning.

Florida
Tilbage i USA startede jeg året en uges træningslejr i Saint Petersburg i Florida
Vejret har været ekstremt i USA denne januar, men der var trods alt mulighed for nogle dejlige timer
på stranden.

Austin
Sidste weekend svømmede vi Arena Grand Prix i Austin.
Jeg svømmede nogle for sæsonen rigtig fornuftige tider, og vandt et par sølvmedaljer, slået er min
rival fra VM i Barcelona, verdensmesteren på 400, 800 og 1500 m fri, Katie Ledecky.

Mit næste mål er at finde et sted at bo for de næste 2 1/2 år.
Det bliver spændende.

Det var alt for denne gang.
Husk du kan altid følge mig og mit liv på
http://lottefriis.net/
https://www.facebook.com/pages/Lotte-Friis/53248818974 og
Twitter @lottefriis

Lotte

