
Laust Madsen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Hans Bjørn Legind &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Asbjørn Zeller &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Aksel Thuesen Güsmer &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Konrad Funch Jensen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Konradas Juska &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Rasmus Groule &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Ib Fang Wang &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Halfdan Dahl Jespersen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Daniel Emil Lund Cliff &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Andrea Busk Strodtmann &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Karla Hebeltoft &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Betty Bibeyron Wara &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Ludvig Hedegaard &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Linus Klarskov Vidovic &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Vigga Jacoby &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Søløven Sonny &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Liva Buchholt Johansen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Thilde Gammelvind &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Clara Vestergaard &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Asta Hindborg &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Benjamin Klarskov &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Vihaan Sanghavi &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Andrea Lage &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Vigga Jørgensen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Anton Wiuf &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Josephine Christensen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Ella Stensgaard &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


David Bergmann &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Lucca Marie Byrholt &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Frederik Billing &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Alma Bløcher &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Erik Sams &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Christiane Dreyer Riis &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Esther Lærke Lund Cliff &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Aimée Overby Traberg &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Villum Alstrøm &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Alice Zsigri Dyndgaard &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Alexander Gadeberg Buur &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Søløven Sally &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Søløven Sally &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Signe Fich &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Agnete Høyer &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Ana Rosa Kragh &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Tristan Jensen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Tobias Gammelvind &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


William Folkmann &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Troels Fode &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Malou Soelberg &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Felix Holkenfeldt Behrendt Berg &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Cæcilie Buchholt Johansen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Oliver Søgaard Andersen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Isabella Pedersen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Valdemar Brøns &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Sebastian Krambeck Greisen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Olivia Callesen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Josefine Zebits &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Jasmin Philip &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Laura Svagin Vangkilde &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Joshua Sidebotham &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Else Kirstine Haunstrup Larsen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Mathilde Schmidt Lund &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Mads Møller &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Nanette Skou Clausen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Zoe Overby Traberg &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Rebecca Petersen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Magnus Steen Andersen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Jasmin Egeskov Andersen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Coco Li Fuhrmann &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Karl Korfix Barlebo &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Matthias Slot &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Ofelia Vejsager Nøddekær &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Bertram Dreyer Riis &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Malú Melody Christensen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Sara Kaarup Andersen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Mikkel Andersen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Frede Meincke &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Mathilde Maagøe &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Gustav Krørup Abildgaard &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Mikkeline Steen Stokkebro &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Jeppe Seeling Larsen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Astrid Høyer &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Vera Staun &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Noah Koefoed Weiss &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Marcus Skøtt Haslev &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Falka Bay Tind &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Mathias Vestergaard &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Juliane Sarauw Lundsgaard &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Sofie Amalie Krag &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Maria Grandt &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Luna Donde Feilberg &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Jet Li Fuhrmann &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Emilia Naledi Madonsela &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Carl Emil Hertz Bugge &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Sofie Maagøe &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Jens Bomgaard &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Thea Jin San Pedro Pedersen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Hannah Höesch &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Luna Gammelgaard &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Emma Maagøe &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Johanne Hingebjerg &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Anna Wermuth &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Amalie Falck-Schmidt 

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Julia Philip &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Gustav Steen Andersen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Mathilde Møller &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Mia Lindberg &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Josefine Strand Nielsen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Linus Koefoed Weiss &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Óli Mortensen &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/


Alvi Hjelm &

takker: _     

for de                       ,- kr.,
som bidrager til udviklingen af svømmere i Hovedstadens 

Svømmeklub

Læs & se mere på 

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

https://www.hsk.dk/aktiviteter/sponsorevent-2018/

