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Indstilling af Thea Blomsterberg til Politikens Årets Fund 
 
Thea Blomsterberg viste i en allerede tidlig alder glimt at sit store talent ved blandt andet at vinde guld 
ved European Youth Olympic Festival (EYOF) i 200 meter brystsvømning. Kun fire andre danske 
svømmere har præsteret at gøre det igennem historien. 
  
Det åbenlyse potentiale har hun af forskellige årsager siden haft svært ved at indfri – men det har på intet 
tidspunkt ændret på hendes potentiale og dedikation til svømmesporten. 
  
I jagten på sine karrieredrømme valgte Thea Blomsterberg i sommeren 2021 at rykke teltpælene op og 
rykke fra de velkendte rammer i Nordsjælland til et nyt og ukendt træningsmiljø i det odenseanske. 
  
Her har Thea Blomsterberg efter nogle resultatmæssigt svære sæsoner for alvor genfundet 
svømmeglæden, hvilket det seneste år har resulteret i en yderst positiv udvikling med en række 
iøjnefaldende resultater til følge: 

• Fjerdeplads ved EM på langbane, 200 meter brystsvømning 
• Sølvmedalje ved FINA’s World Cup-stævne i Berlin, 200 meter brystsvømning (kortbane) 
• Den kun anden dansker, efter den tidligere svømmestjerne Rikke Møller Pedersen, til at passere 

den ’mytiske’ grænse på to minutter og 20 sekunder på 200 meter brystsvømning på kortbane 
  
Foruden de tre stærke præstationer har Thea Blomsterberg også kvalificeret sig til sit første 
verdensmesterskab, som afholdes midt i december 2022 i Australien. Forud for mesterskaberne har den 
danske VM-debutant svømmet den sjette hurtigste tid på favoritdistancen i verden i år, og hun vurderer, 
at hun kan præstere endnu bedre i Australien. 
  
Thea Blomsterberg har altid en positiv indstilling til sine omgivelser. Thea fremstår på alle måder – 
personligt og sportsligt - som den rollemodel og kulturbærer, der er med til at inspirere og udvikle den 
næste generation af danske landsholdssvømmere. Thea er højt værdsat i landsholdsregi – og ikke mindst 
i sit nye daglige træningsmiljø, Swim Team Odense. Her var hun i november med til at sikre klubben 
sejren i 2. division til DM for hold og dermed oprykning til 1. division, som er den højest rangeret division i 
svømmesporten. 
  
På dansk svømmesports vegne glæder vi os over, at Thea Blomsterberg har taget ansvar for sin egen 
udvikling og karriere samt skridtet ind på den internationale svømmescene – og vi er sikre på, at hun på 
ingen måde har indfriet sit fulde potentiale endnu. 
  
Derfor ønsker vi at indstille Thea Blomsterberg til Politikens Årets Fund 2022. 
  
  
På vegne af Dansk Svømmeunion 
Sportschef, Lars Robl 
 


