
 

Titlen som årets Fighter 2011 går til en svømmer der udviser flid og er et lysende talent. Der er 

flere mulige kandidater, endda også mange der kunne udfyld rollen. En enkelt svømmer 

udskiller sig dog fra de andre kandidater ved sin flid og sit engagement i vandet. Årets 

svømmer 2011 er ikke blot et lysende talent inden for svømningen, men også en svømmer der 

udviser lyst og glæde ved svømningen til hver eneste træning. 

Årets svømmer er et lovende talent i vandet, det kan ingen være i tvivl om. Svømmeren 

beviste at det var berettiget, med den hastighed hvormed han er kommet fra børnehold til 

konkurrencehold. Svømmeren møder op til hver eneste træning med et smil på læben og klar 

til at give den gas. Til bryst bliver han en lille smule useriøst, da han mener han ikke kan. 

Meningen blev gjort til skamme, da han til sidste seriestævne svømmede en 3. plads på 100 

Bryst til Serie 3. 

Årets svømmer 2011 er: Mathias Maarbjerg Toft - et lysende talent inden for svømningen. 

At Mathias er et talent inden for svømningen kommer ikke kun til syne ved træningen, men 

også til stævner, hvor han tager udfordringerne op med nye og spændende discipliner. Til 

stævner kæmper han altid det bedst han ved, selv om det nogle kræver lidt overtalelse.  

Derudover kan Mathias også få de ældste svømmere til at ryste på hovedet over han hurtige 

tider, når han slår PR efter PR.  

Der er ingen tvivl om at Mathias stadig har sine gyldne år forude. Når man besidder den lyst og 

glæde ved svømningen kan det kun gå en vej - frem ad. Som klub er vi ikke i tvivl om at 

Mathias kan nå rigtig langt med svømning. Bevares motivationen og fornøjelsen, så bliver du 

ham man taler om.  

Vi håber, at Mathias vil modtage denne titel som et skulderklap og en anerkendelse af det 

arbejde som han ligger i den daglige træning.  

Tillykke Mathias og held og lykke fremover! 
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