
	  

Horsens, d. 23. juni 2015 

Daniel Steen Andersen vender tilbage til dansk svømning og 
Horsens Svømmeklub. 
Det er med stolthed at vi kan præsentere vores nye trænerteam i Horsens Svømmeklub. 
Teamet består af ekstremt garvede og meget talentfulde trænere. 

HS4 og HS5, som er hold for klubbens yngste svømmere, får Casper Alminde Poulsen som træner 
og Christina Løth Andersen, som ny assisterende træner. Casper er nok en af klubbens dygtigste og 
mest erfarne børnehold-instruktører og har igennem det seneste år, været med til at implementere 
vores nye "Plan 2015-2020" på holdene. 
Christina kommer som svømmer, direkte fra vores HS1-hold, som er klubbens elitehold. Hun vil 
bidrage med flere års svømmeerfaring samt diverse kurser og tidligere trænererfaring fra lignende 
hold. Blandt andet fra vores gode nabo- og samarbejdsklub Bjerre Herred Svømmeklub. 

HS3 får ny træner i Daniel Steen Andersen, som i al beskedenhed nok var dansk svømnings største 
potentiale for kun et år siden! Nu vender Daniel tilbage til Horsens Svømmeklub og er klar til at stå 
i spidsen for HS3. Daniel vil sammen med assisterende træner Laura Bornhøft, være med til at løfte 
det nuværende flotte niveau, endnu ’nogle hakker’. Laura har i denne sæson været assisterende 
træner på HS3, med stor succes og vil sammen med Daniel være et godt team. 

HS2 får ny træner i Niels Liboriussen. Han afløser Lasse Høj Christensen, som har stået i spidsen af 
holdet de seneste to år - med kæmpe succes. Lasse stopper på grund af uddannelse. 
Niels har siden 2006 været svømmetræner. Først i ni år i Bjerre Herred Svømmeklub og de seneste 
knap to år i Horsens Svømmeklub, blandt andet på HS3 i den netop afsluttede sæson. Niels har især 
haft stor succes med talentudvikling og står bag mange dygtige årgangs- og juniorsvømmere. Dem 
har Horsens Svømmeklub ekstrem stor fokus, så der er ingen tvivl om, at Niels er den rette til at 
løfte arven fra Lasse og videreudvikle HS2. 

På HS1, klubbens elitehold, forsætter cheftræner Jan Løth Andersen. ”Jan er nok en af de mest 
erfarne trænere i dansk svømning og det er glædeligt at konstatere, at vi i Horsens Svømmeklub, 
sammen med Jan, er langt på vores mission om at være i front med talentudviklingen i Danmark. 
Hvis der er nogen der kan talentudvikle og tænke i nye baner, så er det Jan.” udtaler formand Kim 
Nissen. ”Bare alene klubbens resultaterne taler deres tydelige sprog. I den forbindelse er det 
ekstremt vigtigt, at vi har det rette set-up, organisation og mandskab i klubben. Det har vi nu og nu 
skal vi videre med det hårde arbejde,” fortsætter Kim Nissen. 

 

Rundt om bassinet får vi endvidere tilgang af en ny fysisk-træner, nemlig Maris Lencevics. Maris er 
selv elitesvømmer, men har også en meget lang erfaring indenfor styrketræning og især crossfit. 
Derfor var det et nemt valg, at det blev Maris. 
Maris har i den forgangne sæson som svømmer, opnået bemærkelsesværdige resultater igennem en 
helt speciel træningsform, som Maris har udviklet i samarbejde med Jan Løth 



	  

”Ud over det fremragende træner-set up i klubben, er Horsens Svømmeklub en del af Team 
Danmark aftalen, som gør at vi har tilknyttet fysioterapeut, sports-psykolog samt ernæringsvejleder. 
Også Talentklasserne (7. - 9. klasse) på Langmarkskolen og SportsCollege Horsens, gør at 
forholdene i Horsens Svømmeklub er særdeles attraktivt for alle, som vil noget ekstra med deres 
svømning”, slutter formand Kim Nissen. 

 

For yderligere information kontakt: 

Formand Kim Nissen, tel. 5215 3030 
Cheftræner Jan Løth Andersen, tel. 2819 6909 
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Horsens	  Svømmeklub	  ·∙	  Langmarksvej	  53	  ·∙	  8700	  Horsens	  
Følg	  os	  på	  Facebook:	  	  Horsens	  Svømmeklub	  
	  	  
Visionen	  for	  Horsens	  Svømmeklub	  er	  at	  tilbyde	  bredden	  og	  eliten	  høj	  kvalitet	  i	  undervisning	  og	  træning	  i	  et	  attraktivt	  miljø.	  
Vi	  vil	  udvikle	  børn	  og	  unge	  til	  fremtidens	  talenter	  gennem	  oplevelser	  i	  vand	  der	  både	  bygger	  selvværd	  og	  social	  kompetence.	  	  
Kvalitet,	  rummelighed	  og	  engagement	  er	  vores	  værdier. 


