Årsberetning for AS-POLO 2017.
- Målet om 1. division er nået!
Endnu et godt år er gået og vi har mange gode minder at se tilbage på. Året har budt på
mange af de samme begivenheder som før, dog med et par nye tilføjelser.
Sæsonstarten i januar blev gennemført på traditionelvis, med en
”fedesvinskonkurrence”, - en måned hvor det gælder om at tabe sig mest oven på julens
goder. Igen i år løb en Old Boy titlen.
2017 var året hvor det endelig lykkedes, at få AS polo repræsenteret i landets bedste
vandpolo division – Nemlig 1. division. En mulighed for at styrketræne i Haraldslund er
blevet etableret. Hvilket vi er meget glade for.
I løbet af året har vi både haft til- og afgang af spillere, især i ungdomsafdelingen. De
unge er svære at holde på, både pga. de træningstider vi kan tilbyde de unge, men også
grundet studier og fritidsarbejde de unge også gerne vil passe.
På tilgangssiden har vi bl.a. fået tidligere landsholdsmålmand fra Litauen, Eimantas
Straznickas, som styrker førsteholdet godt.
Begivenheder i år 2017:
• Forår
• Sommer
• september
• Efteråret
• Efteråret

2. division turnering
Indvielse af Vestre Fjordpark
Poloturnering i Holland
Pokal B (vest 2. div.)
Pokal-A (1. div.)

Vandpolo var igen i 2017 repræsenteret ved Sport og kulturmesse i Nordkraft onsdag d.
13. september. Et par af vore spillere stod klar til at invitere nye unge studerende ind i
vandpoloens verden og gøre opmærksom på, at vandpolo også er iblandt
idrætstilbuddene i Aalborg.
Tak for hjælpen til vores repræsentanter på messen.
Aalborg var vært for DGI’s store landsstævne med over 16000 deltagere. Vandpolo
støttede, blandt mange andre, med frivillige vagter ved indkvartering på Gl. Hasseris
skole.
Tak for hjælpen til dem der støttede.
2. division
Igen var det vores spiller, Nina Sørensen, der stod for planlægningen af både pokal B,
Vest og 2 div. vest 2017. Nina har lagt mange kræfter i at få klubberne til at deltage,

melde ind med vandtider og opstille en afviklings plan for kampene, samt holde styr på
resultaterne. Det har ikke altid været let at få til at gå op, men Nina har holdt holdene til
ilden og fået afviklet turneringen.
Stor ros og tak til Nina.
Vi spillede nogle gode kampe og vandt forårsturneringen. Det overbeviste os endeligt
om, at det var tid til at afprøve holdet i 1. division, startende med pokal A turneringen,
som er alle 1. divisionsholdene. Herudover bød foråret på træning, træning og træning
frem mod 1. divisionen.
Indvielse af Vestre Fjordpark

As-polo har fået nye faciliteter og mulighed for at spille kampe i Vestre Fjordpark, som
blev færdigt i 2017. Det er vi virkelig glade for, og vi (Jesper Balle og jeg selv)
drømmer allerede om at afholde en sensommer poloturnering i Aalborg.
Der blev naturligvis spillet kamp under indvielsen af Vestre Fjordpark d. 10. juni. Den
ringe sommer gav os imidlertid ikke chance for at udnytte anlægget fuldt ud, så det blev
kun til en enkelt kort træning i Vestre Fjordpark i 2017. Vi håber selvfølgelig på en
meget bedre sommer i 2018.
Poloturnering i Holland
Den første weekend i september kørte hele seniorholdet til Nijmegen i Holland, – Erik
Thiel var naturligvis med som både spiller og holdets tolk. Turneringen blev spillet
udendørs og vi blev velsignet med dejligt solskinsvejr.
Endnu en vellykket tur med alt hvad der hører til af hygge og gode kampe. Særligt fik vi
god modstand af et af de stærke hollandske mandskaber. Efter de indledende kampe, lå
vi i den forkerte ende af tabellen, hvormed der kun var 4. pladsen tilbage at kæmpe om.
Med både sejre og nederlag fik vi samlet set spillet nogle gode kampe hvilket var en
god indledning mod den hjemlige 1. division.

Vi endte som sagt på en 4. plads, med vandt 5. halvleg…

Pokal A Efterår 2017 (1. div.)
Herefter var det tid til den bedste
danske række i efteråret. AS-POLO
vidste at de hørte til i denne liga – 2
sejre over LUGI, et svensk hold fra
Lund, og 2 uafgjorte kampen mod
Tommerup. Hvilket i sidste ende på
en teknikalitet, endte med at få et
point mere end AS og dermed endte
i slutspillet. As-polo har dog fået
bevidst at holdet hører til i denne
liga og er klar på at vise endnu mere
i foråret.
Senest har vi i efteråret fået indkøbt
holdbadekåber til 1. holdet, så vi
kan præsentere os bedre når vi er
ude til kampe, både her hjemme og
ved udenlandsturneringer.
Pokal B Efterår 2017 (2. divison)
As-polo deltog også i efterårets 2. division. Dette ved at samle et hold omkring old
boys, ungdoms spillere og enkelte spilstyrende 1. divisions spillere. Dette har resulteret
i en 2. plads i indledende runde. Den første weekend i januar 2018 blev finalen for
samtlige 2. divisions turneringer afholdt (nord, syd og øst). Her fik holdet en flot 2.
plads.
Jeg selv, glædes over at se tilbage på succeserne og at have været med til sammen med
Jesper Balle at have ført holdet frem til 1. division, fået etableret basis for to
turneringsdygtige hold og at have understøttet etableringen, af et studentervandpolohold.
Træner takker af for nu
2018 bliver året, hvor der også kommer en ny træner på til seniorholdet – Benjamin
Holten, som er tilgået klubben fra KVIK vandpolo i København overtager trænerposten.
Stor tak til dig, Marvin, for dit engagement og vilje til at føre holdet frem.
Jakob Nielsen fortsætter som ungdomstræner og vi er glade for den udvikling Jakob og
hans trænerassistenter har ført ungdomsholdet igennem.

Mange Hilsner Jesper og Marvin.

Året der gik fra vandpolo ungdom:
Det har været et udfordrende år med masser af læring og udvikling på ungdomsholdet.
Vi har arbejdet hårdt og målrettet mod, at lære drengene at spille vandpolo, med henblik
på at kunne indgå i kampe med Aalborg vandpolos 2. divisionshold. Vi har i denne
forbindelse haft mange spillere afsted til netop disse kampe, og dette er gået godt. Vi
har trænet specifikke kampsituationer for, at ruste dem til vandpoloens kampe. I pokal
B, Vest (2. division) er vi nået til finalerne, som spilles i januar, og der har været en
række mål fra vores ungdomsspillerne. De har kunne indgå på holdet, og har gjort deres
bedste for at vinde for Aalborg. Foruden dette, har de lært meget om vandpolo i denne
forbindelse, og har fået blod på tanden efter nye vandpolo kampe og efter at blive endnu
bedre.
Her ses 3 af
ungdomsspillerne,
samt nogle seniorer der
gør sig klar til første
kamp, endda på
hjemmebane i Aalborg.

Vi har fået et par nye spillere i år, og vi har et ret solidt fremmøde på 7-9 spillere hver
evig eneste
træning. Dette giver rigtig gode muligheder for, at spille kampe såvel som at alle kan få
mulighed for, at træne bedre med hinanden. Det er en række dedikerede
ungdomsspillere vi har fået med i truppen i år. På træner siden har Jørgen Thøgersen,
Rasmus Petersen og jeg selv gjort et godt stykke arbejde, og har formået at køre et rigtig
fint samarbejde.
Sæsonafslutningen bød på pizzaaften med drengene, dette fortjener de efter en god
sæson med masser af vandpolo. Drengen fik mulighed for at spille nogle små kampe,
med lege imellem og det lød til at de hyggede sig gevaldigt.

Vi siger tak for et godt år, her med hele truppen, og vi ser frem til en ny sæson med nye
kampe og nye udfordringer.

Mange Hilsner
Jakob Bo Nielsen

