Christopher Vang om Idrottsgalan 2018
Vattenpolospelaren och utlandsproffset Christopher Vang fick äran
att representera sin sport på Idrottsgalan. Han berättar här:
Nyligen firade jag min trettioårsdag. Det betyder att jag
spelat vattenpolo i tjugo år och spelat utomlands professionellt i tio år. Några dagar innan jul fick jag ett samtal
ifrån Svenska Simförbundet. De ringde för att bjuda in mig
till Idrottsgalan i Globen. Minst sagt oväntat och otroligt
kul att få den bekräftelsen på att förbundet uppskattar det
jag gör med min satsning på den här något udda sporten
i Sverige. Jag är inte säker men mig veterligen har vattenpolo aldrig representerats på Idrottsgalan tidigare.
Vattenpolo värt att satsa på
För mig personligen kändes det något overkligt. De flesta
unga idrottare fantiserar nog om hur det skulle vara att få
sitta där bland alla Sveriges elitidrottare, kanske ta emot
ett pris till och med och hålla ett tacktal. Det har även jag
själv gjort men ganska snart kommit till insikten om hur
liten sport vattenpolo är i Sverige och hur orealistisk den
här fantasin varit.
Jag hoppas jag gjorde ett bra intryck bland höjdarna på
simförbundet och att de ser att det finns värde i att satsa

mer på vattenpolons
utveckling i Sverige
och att fler spelare får
samma uppmärksamhet och uppmuntran
som jag fick.
Christopher Vang, här tillsammans med
Det var fantastiskt
Malin Gerdin, konstsimmare
roligt att få vara med
om det här och jag är mer motiverad än någonsin och
tacksam för hjälpen jag fått på vägen från vänner, familj,
tränare och lagkamrater under åren och för stödet som
Wellnox gett mig under det senaste året.
Mot nya äventyr
Idrottsgalan ägde rum 15 januari och efter några få timmars sömn flög jag och min sambo till Toronto där jag
skulle påbörja ett nytt äventyr med ett nytt lag och försvara
en mästerskapstitel. Det känns som att det inte kunde vara
en mer perfekt start på en säsong.
Christopher Vang

