
Årets konstsimmare 2018: 

Det finns ingen som utnyttjar träningstimmarna så mycket som denna tjej. Alltid först i och sist ur 
vattnet. Med ett konstant leende på läpparna är hon hungrig på feedback och gör alltid sitt bästa, 
utmanar sig själv och sina lagkamrater till att prestera ännu bättre. Är frågvis om hur hon ska 
förbättra sina prestationer och provar mycket med frustration ifall det inte skulle fungera. Denna tjej 
ser vi dock nästan alltid fylld av skratt som sprider glädje omkring sig. På RM under höstterminen 
placerade hon sig på en ärofylld fjärdeplats i 12&yngre figurer enbart 2 tiondelar från bronset. Vi är 
stolta över ditt sätt att se på träning och att den som tränar hårt och mest lyckas långt.  

Stort grattis Olivia Hammar Nybacka! 

 

Årets överraskning 2018: 

Denna tjej har förutom fin närvaro under året utvecklats otroligt mycket i figurer såväl som 
musikprogram. Trots sin unga ålder tar hon sig framåt i rask takt med de andra i sitt utvecklingsstadie 
och har mycket fina egenskaper som konstsimmare. Flexibel som en akrobat, energirik som en 
durasellkanin och lekfull precis som ett barn ska vara. Men är även fokuserad och anstränger sig till 
fullo när det väl gäller. Vid UDM under höstterminen tog denna tjej hem en silvermedalj i figurer i 
åldersklassen 12&yngre med hela 2,5 år kvar i C.  

Grattis Thea-Noelle till årets överraskning! 

 

Årets tränare 2018: 

Årets tränare har gjort en stor insats för ungdomsidrottens, så viktiga, breddverksamhet. Både socialt 

och utvecklingsmässigt. Årets tränare har lyft in dessa aktiva till en självklart tillhörighet och samvaro 

i klubbgemenskapen. Hon har också lyft de aktiva i som konstsimmare genom att sätta rimliga mål 

som ändå utmanar. 

I detta har också årets tränare vuxit i sitt ledarskap och i tränarrollen. Hon uppskattas som 

tränarkollega och som extratränare i övriga grupper. Det är många aktiva, stora som små, som 

uppskattar hennes träningar och den roll hon intar som tränare. 

Grattis Lisa Engqvist till årets tränare! 


