Polokonferans HT19- Dag 1
Eriksdalsbadet Stockholm 7/9 2019
Landslagsuttagning
Stefan berättar om processen för landslagsuttagningen. Inga bidrag ges längre av RF
(Riksidrottsförbundet) för genomförande av breddläger, därav har det gjorts ett annat
upplägg för uttagningsprocessen. Efter första lägret med 20 uttagna spelare (förutom för
U15 där 38 spelare blev inbjudna, väljs 16 spelare ut till varje grupp (U17, U15 J20) till
läger 2. Efter läger två väljs slutligen 13 spelare till varje lag, som ska representera Sverige
under Nordiska Mästerskapen. Exakt hur uttagningen ska göras är inte helt bestämt och
ska diskuteras. Justus Gremsberger från SVA skall vara assisterande för U15 och David
Jevdic för U17.
-

J20 Dam: Tränare, Fredrik Nyberg, Ass Tränare, Chloe Nauta
U17: Tränare, Vicente Tirado, Ass Tränare, David Jevdic
U15: Tränare, Erik Rudberg, Ass Tränare, Justus Gremsberger

Presentation av deltagare
DELTAGARE:

FÖRENING:

EJ NÄRVARANDE FÖRENING:

Julia Freter
Oskar Rutqvist
Claes Jutner
Stefan Mikaelsson
Berne Andersson
HusseIn Abboud
Andreas Sahlberg
Bengt Lidh
Daniel Nåbo
Jesper Lundqvist
Bengt Sehlmark
(Christian Lönn)
Karl Sommarström
Jose Javier Veganzones
My Melander
Laura Griffin
Erik Rozenbeek
Peter Ahlinder
Lars Tannerfalk
Stefan Keisu

Göteborg Sim
Falun
Göteborg Sim
Karlstad
Hellas Simklubb
SVA
Hellas Simklubb
HÄVP
HÄVP
Järfälla Simsällskap
Järfälla Simsällskap
Linköpings Simidrottsförening
Linköpings Simidrottsförening
Neptun / Poloutskottet
SKK (deltog på lördag)
SK RAN
SPIF
SPIF
Upsala Simsällskap/Poloutskottet
Upsala Simsällskap
Västerås SS / Poloutskottet
Poloutskottet / Domarkommittén
Verksamhetsutvecklare

Säsongen som gått
Tränarkonferens Malmö 15-16 september 2018
Breddläger ungdom Stockholm 22-23 september 2018
NM klubblag Finland 6-8 oktober 2018
NM U15 U17 Odense 23-25 november 2018. (U20 tjejlag var anmäld att delta, men
p g a för få lag ställdes U20-gruppen för tjejer in)
USM-B slutspel Stockholm 11-13 januari 2019
JSM slutspel Borås 19-20 januari 2019
Nordic League slutspel Finland 10-11 maj 2019
USM-A slutspel Stockholm 1 juni 2019
Beach-SM Malmö 28-30 juni 2019
Sommarläger barn Ljungby, 5-8 augusti 2019. Diskuteras hur detta ska göras bättre. Vill ha
fler uppdateringar av vad föreningar gör, skicka info till Stefan vad ni har för läger och
projekt inom föreningarna.. Hitintills har detta lägret varit lite mer för de som ännu inte blivit
aktiva i egen förening. Värt att se vilken funktion detta ska fylla och hur det kan förbättras.
Klubbarna behöver meddelas tidigare (förslagsvis i mars) om deras spelare skall kunna delta.

I SIFFROR:
• Antal spelade seriematcher totalt: 184 matcher
• Antal spelade slutspelsmatcher totalt: 65 matcher
• Antalet föreningar i seriespel: 13 föreningar
• Antalet lag i seriespel: 48 lag
• Antalet licenserade spelare 2018: 604
• Antalet licenserade spelare 2019: 495 (7 september 2019)
• Antalet W. O. matcher: 13 matcher
Mest W.O. matcher i herrarnas juniorserie. En av anledningarna ses som att serieplaneringen
gjordes sent och att detta påverkade resorna. Serier ligger nu ute som ett första utkast.
Första seriematcherna som snart kommer spelas ska helst läggas så att resor inte behöver
göras. Speciellt i ungdomsserien behöver klubbar prata ihop sig så man kan boka och ha
bra framförhållning, för att vara kostnadseffektiva. Vi har många spelare som är aktiva i
flera lag. Så flyttade av matcher blir alltid svårt. Kommer försöka sättas en deadline för
när seriematcherna ska spelas. Det som ligger ute nu är ett första utkast. Men tanken är
att sätta datum för “lokal” matcher.

SM-FINALER SÄSONG 2018-2019:
• U16 MIX: NEPTUN – HÄVP 18 - 5
• U18 KILLAR: HELLAS – NEPTUN 7 – 5
• U18 TJEJER: LSF – NEPTUN 10 - 8
• J20 KILLAR: JÄRFÄLLA – SVA 10 - 9
• J20 TJEJER: JÄRFÄLLA – SKK 17 - 13
• ELITSERIEN HERRAR: POLISEN – JÄRFÄLLA 5 - 9
• ELITSERIEN DAMER: JÄRFÄLLA – LUGI 9 - 4
Kostnader
DOMARARVODEN SÄSONG 2018-2019:
400:- per domare/match (seniormatcher)
• Domarkostnad Elitserie / Nordiska ligan herrar:
Arvode: 9 Elit + 8 Nordic League x 2 = 34 34 x 400:- = 13 600:• Domarkostnad Elitserie dam:
Arvode: 19 Elit x 2 = 36 36 x 400:- = 14 400:• Domarkostnad Allsvenskan:
Arvode: 64 Allsvenska + fortsättning X 2 = 128 – 6 = 122 x 400:- = 48 800:ARRANGEMANGS KOSTNADER 2018-2019:
• U16-Slutspel, Eriksdalsbadet:
Bassängkostnad: 0 Medaljer: 1500:- Övriga kostnader: ca 2000:Domararvode: 24 matcher x 2 = 48 48 x 300:- = 14 400 TOTALT: 17 900:• J20-Slutspel, Borås:
Bassängkostnad: 13 500:- Medaljer: 2500:- Övriga kostnader: ca 2000:Domararvode: 12 matcher x 2 = 24 24 x 525:- = 12 600:Mat & logi: ca 2 000:- TOTALT: 32 600:• U18-Slutspel, Linköping:
Bassängbidrag: 6500:- Medaljer: 2500:- Övriga kostnader: ca 2000:-

Domararvode: ca 19 matcher x 2 = 38 38 x 350:- = 13 300:Mat & logi: ca 7 500:- TOTALT: 31 800:• SM-finaler, Eriksdalsbadet:
Bassängkostnad: 15 730:- Medaljer: 2500:- Övriga kostnader: ca 10 000:Domararvode : 3 x 2 = 6 6 x 550:- = 3 300:- TOTALT: 31 530:-

KOSTNAD – INTÄKT SERIESPEL 2018-2019:
Sammanlagd kostnad ca. 285 000:Sammanlagd intäkt 238 000:RESULTAT: - 47 000:Diskussion kring kostnader
Neptun fick 8000:- för att arrangera SM slutspelen 2018 på Eriksdalsbadet. Frågan tas upp
hur andra klubbar kan anmäla sitt intresse att arrangera och hur detta väljs. Ett krav för
att arrangera SM är att klubben inte kan ha med ett lag i någon av finalmatcherna.
Väldigt olika vad det kostar att skicka domare till olika orter. Ibland läggs mycket pengar
på att skicka domare till matcher (resekostnader, ev. övernattning).
Lund drog sig ut som arrangör för JSM finalerna, vilket orsakade en extra kostnad för att
boka bad i Borås.
Linköping fick ett bidrag på 6500:- från förbundet för att de var arrangörer för U18
slutspelen.
Det togs upp att fakturan som betalades för poolhyra för SM finalerna var orimligt hög.
Fakturan har redan betalats. Jose som är kontaktperson med Eriksdalsbadet ska
eventuellt undersöka vad som har hänt, och varför förbundet fått en så hög faktura för
hyra av badet bara för en dag.

Serieuplägg 2019-2020
Seriespel:
Serie:
USM-B 14
JSM Killar

Antal lag: Serier: Antal matcher: Spelas under:
3
7

48
1

18

20/9 – 15/12
20/9 – 8/12

JSM Tjejer

4

Allsvenskan

10

2
2

12

14/9 – 8/12

40-42

5/10 – 10/5

USM-A Tjejer

6

1

30

USM-A Killar

9

2

32

31/1 – 24/5

12

25/1 – 10/5

Elitserien Herr

4

1

Elitserien Dam

4

1

TOTALT:

54 Lag

7/2 – 24/5

12

12 Serier

25/1 – 10/5

206

USM-B
Upplägget av USM-B med södra mellan och norra, föll lite i att det var ett överambitiöst
upplägg, där antalet matcher som tanken var att ha inte gick att slutföra. Kommer finnas
två divisioner för USM-B denna säsong.
U16 (USM-B):
U16 - SÖDRA:

U16 - NORRA:

U16 – DIVISION 2:

HÄVP 1

HELLAS

GÖTEBORG SIM

LINKÖPING

JÄRFÄLLA

HÄVP 2

POLISEN A

NEPTUN

LUGI

SK RAN

POLISEN 1

SKK
SVA (drog sig ur)
UPSALA

JSM
J20 - SÖDRA:

J20 - NORRA:

J20 – TJEJER:

LINKÖPING

FALUN

JÄRFÄLLA

NEPTUN

HELLAS

LINKÖPING

SVA

JÄRFÄLLA

LUGI

SK RAN

SKK

POLISEN

SKK

ELITSERIEN
SM finalerna kommer behöva läggas tidigare p g a Eriksdalsbadet inte är tillgängligt.
Förslagsvis kan detta läggas i slutet av maj i stället, Jose ska kolla vilka helger
Eriksdalsbadet är tillgängligt.
ALLSVENSKAN
Svårt att vara rättvist när man ska fördela norra och södra klustret för Allsvenskan.
Hellas har haft synpunkter om att de har hamnat i södra klustret att de av ekonomiska
och tidsmässiga skäl inte vet om de kommer delta ifall det förblir så. Så ett förslag är att
man för Allsvenskan A och Allsvenskan B serier i stället. Tanken med detta är att man ger
chansen för Stockholmslag som vill vara utanför tävlan att möta lag av liknande nivå utan
resekostnader. Röstning kommer ske hur detta ska bli. Förslaget för ny uppdelning av
Allsvenskan röstas igenom 8/9. Det kommer därmed finnas en Allsvenskan och
Allsvenskan B. Lagen i Allsvenskan B som hade representanter närvarande (inte Järfälla)
kom överens att de själva ska sköta domare, men ska ha en avgift till förbundet för
användandet av Profixio (FX) samt för att legitimera serien.
ALLSVENSKAN: (FÖRSLAG 1)
ALLSVENSKAN - SÖDRA:

ALLSVENSKAN - NORRA:

GÖTEBORG SIM

FALUN

HELLLAS MASTERS

JAKAN

LINKÖPING

NEPTUN

SKK

SÄPO

SK RAN

UPSALA

ALLSVENSKAN: (FÖRSLAG 2)
ALLSVENSKAN:

ALLSVENSKAN - B:

FALUN

HELLAS MASTERS

GÖTEBORG SIM

JAKAN

HÄVP

NEPTUN

LINKÖPING

SÄPO

SKK
UPSALA

I Linköping finns inga tillgängliga domare.
Ängelholm har valt att inte spela elitserien. SVA har tillkommit och ska spela elitserien.
Saker förändras hela tiden. Förbundet har rätt att tacka ja till nya lag som tillkommer som
tros ha möjlighet att spela bra matcher i elitserien.
I år kommer det finnas straffavgifter för WO. Det har varit för många WO man ska visa
respekt för de andra lagen och tiden som lagts till planering.
Planeringen måste ske tidigare, för att effektivisera. Förslagsvis är att anmälan till serien
också görs tidigare. Problemet blir för föreningar som inte kan ge klara besked. Tidigare
anmälan har tidigare inte funkat eftersom lag hoppar av.
Problem med planering för USM-A slutspel p g a att Linköpings bad kommer ha renoveringar.
Det finns inga garantier att det byggs som görs kommer vara färdigt. Ett förslag är att ha
USM-A slutspelen på Eriksdalsbadet. Därmed föreslås USM-B slutspel att vara i
Ängelholm, vilket de sagt att de gärna vill ha. JSM slutspel för både killar och tjejer har
bokats i Lund, bad redan bokat.
Ett förslag att ställa in svenska cupen för att ge plats för seriespel. Om det inte behöver
göras. Ett förslag är att förlänga serien för USM-B till februari för att tillåta mer tider att
bokas på Eriksdalsbadet. Tanken med div 2 för USM-B är att de inte ska medverka i
något slutspel.
Sista dagen för klubbyte. Finns kritik att det inte varit tydligt. Stefan ska sätta ut datumet
som är sista dagen att skicka in. Förslagsvis sätter vi ett datum där ansökan ska skickas in
senast.
Planering av cuper. Korrigering från slides ska göras för datum av svenska cupen, de ska
ligga 14-15:e december. Det är den helgen som är tillgänglig.
Övriga serier frågor
Diskussioner om tillägg av ytterligare spelare. Förslag har lagts fram att 15 spelare ska
tillåtas medverka i en match. Så här fungerar det i länder som USA. De för säger att en
ändring av detta skulle ge dem möjligheten att tillåta fler spelare vara delaktiga i deras
matcher. De emot tar upp att det kanske inte gynnar individuell utveckling eftersom
detta inte garanterar mer speltid. Förslaget röstas igenom 8/9.
Förslag av rankningssystem. Man ska inte försöka göra så mycket mål så möjligt. Förslag
är ta bort sektion 5 och 6 från 660.3.8 tabellträning förslag från Lars Tannerfalk. Förslaget
skulle innebära att de är de involverade lagen som påverkas. Målet med detta är att man
inte ska fokusera på mål i matcher där man har ett starkare lag, så de spelar mindre
erfarna spelare för att jämna ut spelet. Detta röstas igenom 7/8 av mötet.

Kombinationslag.
Västerås vill sätta sig själva på vattenpolo kartan. Samarbetet mellan Falun och Västerås
har skett under Falun. De vill bibehålla sin förening inom med sina existerande kontakter
inom sina respektive simklubbar. Förslaget som läggs fram är huruvida Falun och
Västerås ska tillåtas ha ett kombinationslag för sina serier.
SK RAN och Linköping vill anmäla ett JSM lag för sina killar. Motivationen är att de ska
få ett lag med spelare med rätt ålder. De andra lagen ska få bra motstånd. Detta ska ses
som en möjlighet för U20 killarna att få bättre utveckling. Detta har provats inom
simningen, att mindre föreningar har kombinerat och har givit bra effekt. Man har chans
att vinna men kunde inte få mästerskapspoäng för sin förening.
Syftet med detta är att hjälpa föreningar bibehålla sina spelare och känna tillhörighet i
sitt lag. Kontringen mot detta är att flera lag då skulle vilja söka möjligheten att göra
samma sak. Det är väldigt spridda åsikter. Frågan tas upp om dessa typer av fall kan lösas
utan en mer etablerad grundbestämmelse om hur sådana ändringar, fastän tillfälliga, kan
göras. Vi kanske inte har tillräckligt med kunskap om eventuella konsekvenser som detta
kan få. Att det kan vara för stort beslut att tas nu. Det är lösligt att göra detta beslutet nu
föreslås. Det tas upp att vi inte kan göra en omröstning angående detta utan ett etablerat
regelverk.
Stefan föreslår att vi ska rösta om dessa individuella ärenden. Efter diskussion föreslås det
i stället att en ändring i regelverk i så fall får föreslås och att detta får skjutas på för
eventuella förändringar nästa säsong. Ingenting röstas igenom eller avslås, så frågan
består.
Vi är inte vana att spela på 30 meter. Ett förslag har lagts fram är att årets herr elitserie
läggs på 30 meter. Det bestäms nu att herr elitserien ska spelas på 30 meter i mån av
möjlighet. De medverkande lagen har uttryckt en vilja och möjlighet att tillgodo hålla
detta. Järfälla ser problem i att ibland kunna ha 30 meter. Det bestäms att elitserien herr
ska spelas 25-30 meter och att hostande laget ska i inbjudan till match meddela angående
planens längd. Detta röstas igenom 7/8 av mötetFörslaget som lagts fram är att Allsvenskan ska ha möjligheten att spela på 30 meter ifall
båda lagen går med på detta innan match.

Väg framåt
Representant för simförbundets styrelse berättar om tankar styrelsen haft angående
vattenpolo. Finns klart intresse från kommuner för att ha prova på samt organisera
vattenpolo för nyanlända.
Det har varit allt för mycket handläggning angående överklaganden vilket hindrar tid för
att diskutera utveckling. Varje gång polo tas upp är det hanteringen av överklaganden och
inte utvecklingsarbete. För många överklaganden och bristande respekt för domslut.
Det behövs nya strukturer av hur överklagande ska hanteras. Det ska inte hamna ända
fram till simförbundets styrelse. Förhandlingarna ska ske snabbare och mer effektiva.
Sprida mer kunskap och engagemang. Ha mer frivilliga som hjälper för att dra ner på
kostnaderna.
FINA har etablerat en ny code of conduct.
Jobba tillsammans för att ha en bra utveckling och ett bra ansikte utåt. Måste kunna skilja
på passion och slagsmål. Det ska inte bli en cirkus.
Förslag för framtid är att man ska ha kontinuerlig avstämning av hur vi vill spela och hur
spelet har gått. Berätta för spelare om förutsättningar och hur matchen ska spelas. Det är
ett sätt att få en så jämbördig struktur för att saker ska se lika ut inför alla matcher. Då
måste detta in i strukturen och kulturen av domare. Viktigt att arbeta med det här.
Kanske alla föreningar ska ha en värdegrund.
Har din förening en värdegrund?
En manual för domare om att gå igenom inför varje match.
Vill ha förtydliganden av regler och organisation inom svenska simidrottsförbundet.
Känns som om det behövs mer klarhet av hur organisationen är och hur regler skapas
och följs.
Ett förslag är att ett informationsbrev ges ut från simförbundet eller från utskott över att
redovisa saker så att överklaganden och frågor tas upp. Tydlighet behövs så föreningarna
vet vad som händer.
Vissa känner att det funnits bristande respekt gentemot vattenpolo??
Förra året frågades hur budgeten fördelas till vattenpolo och fick ej svar. Fick aldrig lovad
återkoppling. Styrelsen har inte närvarande en representant med en vattenpolo bakgrund.
Inom styrelsen är ansvarsområdet är uppdelat, så man agerar som kontaktperson. Finns
bristande respekt mellan styrelsen i kontakt med vattenpolo. Känner att flera ärenden
inte tagits upp eller behandlats. Tog ärendet till Riksidrottsförbundet där det behandlas.
Tycker det är orimligt att man inte har tid att diskutera utvecklingen för vattenpolo.
Vill se redovisande av protokoll och hur många överklagande som gjorts.

Det finns inte en struktur för att hantera överklagande under ett pågående seriespel. Utan
detta kommer inte saker bli bättre. Behöver finnas en mellan struktur för att hantera
detta. Hur vill vi sköta överklaganden?

Regelkommittén
Representant Marianne talar om regelkommittén. Ordförande i förbundets
regelkommitté. Så fort någonting kommer som är relevant skickas det vidare till polo
representanter. Dessa är Lars Tannerfalk och Fredrik Månsson. Om man ska göra
ändringar inom vattenpolo som till exempel det nämnda angående utlåning. Finns regel
angående kompetens av domare som behöver ses över. Står regler om domare i kapitel 2.
Regelkommittén ska besluta om protester inte via distriktet.
Individ på mötet tar upp att hen inte känner att protester och överklaganden som getts
under säsongen har får respektfullt svar. Svaret är att protesthantering såsom strukturen
är nu inte anpassat till vattenpolo. Men kanske behöver diskutera revidering av detta.
En protest ges med avgift.
Man kan protestera beslut men inte domslut.
Behöver finnas mer tydlighet i regelverket hur man ska hantera protester och samtal med
domare. Man kan få be om en förklaring och förhoppningsvis kan man få en förståelse.
Enligt FINA’s regler är det endast en viss representant som får ta upp en diskussion med
domaren under eller efter en match. Man måste kunna påtala när tekniska fel och när
saker missas. Domaren ska helst vara öppen för att lära ut och kommunicera.
Föreningar måste satsa på att utbilda funktionärer och sprida en bra motiverande atmosfär.
En protest kan endast lämnas in 30 minuter efter avslutad match. Viktigt att notera tiden
matchen slutar.
Yttranden angående regel tillämpningen måste gå via domaren och görs nog inte enligt
regel 229.
Finns ingen tydlig bestämmelse vad man gör med de 600 kronorna.
Förslag görs att domarutskottet ska kunna fatta beslut angående ärenden av protester för
att förenkla processen samt att de kunniga ska avgöra. Det behöver göras till en formell
regeländring så det kan läggas in i regelverket. Ska göras till en formel instans.
Skapa legitimitet för en grupp att göra dessa besluten. Ska i så fall bara en mindre grupp
som kan hantera dessa ärenden.
Behöver vara en grupp inom polon ska etablera en grupp som ska kolla igenom och
arbeta igenom att tydliga regler görs och regelverket revideras för att fungera för polo.
Eventuellt ha en grupp som arbetar tillsammans för att kolla igenom och arbeta för detta.

Föreslå regeländringar för en grupp som kan ta emot ärenden så de kan hanteras
effektivare.
Regel 206 föreningsbyte en ändring har lagts till att de som inte varit aktiva under 24
månader kan direkt byta ny förening. Detta är sista spelade matchen hos en förening som
gäller för den föreningen.
Polons organisation
Beskrivning av polo utskottet. Stefan kollade på serie upplägget och för hur saker inte ska
krocka.
Vi har tappad antalet registrerade spelar för 2016, poolkampen har inte varit lite
kontinuerlig som då. Då hade man egna konsulenter för poolkampen. Bengt Sehlmark är
den som ska arrangera mellan föreningar. Det har fungerat dåligt med att försöka få igång
nya klubbar.
Vill att vi ska bli bättre på rekrytering. Hitta sätta sätt att slussa in barnen. Få in barn i
poolkampen, som ett alternativ till andra sporter. Det är bäst chans i existerande
föreningar. Känns som bästa möjlighet är att föreningarna satsar på polo cupen.
Förslag är att ha ett seriespel för U14. Hur skulle detta funka?
Polo Utskottet är i behov av fler personer.
Ny position utbildning innefattar att samla allting och ta in önskemål inom generellt
utbildning för alla delas inom vattenpolon. Nominera förslag till Stefan.

Polokonferans HT19- Dag 2
Eriksdalsbadet Stockholm 8/9 2019
Domarkommittén – Lars Tannerfalk
Nya FINA regler
Domarclinic – talade om att den skall hållas i Ängelholm.
Tanken att kunna samla alla på ett ställe för att få en samsyn är tanken med clinicen i
Ängelholm förutom att få en genomgång av de nya reglerna
Domarens roll där han har makt är en roll som behöver utvärderas. Den dåliga
stämningen anser Claes Jutner inte finns från spelarna utan mer hos domarna.

Lars anser att det är viktigt att domarna visar respekt för arrangören och lagen.
Under match tar domaren inga diskussioner. Efter matchen däremot kan domaren
diskutera med spelaren kring oklarheter.
Claes anser att man efter match borde ha en genomgång av matchen. Genomgången kan
vara mellan exempelvis lagkapten och domare. Kan vara så att man har en form av
protokoll man går igenom. Claes och Jose säger att man lämnat många förslag genom
åren som aldrig har lett till något.
My anser att det saknas ett system hur man går tillväga när man har skall lämna en
”kommentar” kring en tidigare matchsituation.
Jesper anser att det är bra om domaren håller en dialog med ”secket” där dem hjälpts åt
att ”hålla ordning” under matcherna. Jesper anser också att vi skall försöka hålla besluten
på rätt nivå. Vi skall inte lyfta upp alla frågor ”uppåt” i organisationen. De beslut som
domare och ”seck” kan ta, skall inte skickas vidare.
Daniel anser att vi skall jämföra med exempelvis handbollen hur dem gör. Vilka regler
och rutiner har dem.
Lars uppmanade alla att lämna kommentarer vad dem anser om svenska
vattenpolodomare. Vad kan förbättras, vad är bra osv. Förslag på hur uppföljning av
matchsituation hur det skall utformas.
Går även bra att maila in kommentarer till Lars.
Wetterstrand i Töreboda kan vara en passande samarbetsparter för att uppdatera system
för matchklockor. Alla anläggningar behöver uppdatera sina system för att kunna följa de
nya FINA reglerna (30 sek, skall även kunna väljas som 20 sek anfallstid).
Lars uppmanar föreningarna att ”ta tag” i frågan omgående. Redan på måndag…
Lars pratar om de så kallade ”flygande byte” som kan ske fram till halva planen. Frågan är
hur man gör när bassängen inte är tillräckligt bred för att ha liner längs långsidan. Bytena
skall ske under lina. Frågan är hur vi gör när det inte går? Ett förslag är att i de fall vi inte
kan följa de nya reglerna så tillåts man jobba efter de gamla reglerna. Nya regler införs
där det är möjligt. Där det inte går kör man enligt gamla reglerna. (Detta handlar alltså
om just flygande byte).
Bengt Sehlmark föreslår att hemmalaget innan match informerar vad som gäller.
Förslaget ansåg mötet var bra.
20 & 30 sekunder klocka måste vara uppdaterade där matchstart

Linköping är i en situation där man inte har möjlighet att få sin tidtagning uppdaterad.
Dem vill gärna att Simförbundet skickar ut information om att man ”MÅSTE” uppdatera
klockorna för att delta i seriespel.
Vakanta poster i polo utskottet: Ansvarig för tävlingskommittén, Ansvarig för herr och
kill polo, Spelar och Elitutveckling. Nominera gärna tänkbara personer till Stefan Keisu.
Det har inte funnits någon inom utskottet ansvariga för elitutveckling. Därav har valet av
landslagstränare kanske skett på ett sätt som inte alla tycker är bra.

Ett förslag är att ha ett spelarråd, med en representant från varje serie som kan föra
diskussioner angående pågående seriespel och utveckling. Dessa frågor kan sedan lyftas
av de i polo utskottet som är ansvariga för Herr och Dam. Det behöver nomineras
personer för dessa tänkbara roller.
Så mycket sker ideellt så viktigt att inte
Förslag att det är mer tydligt när nya saker sker. När det är tillägg till polo utskottet ska
vill föreningarna ha detta kommuniceras. Informationen måste spridas effektivt och
protokoll ska visas.

Målet för nästa säsong är att kunna hantera protester och liknande ärenden på ett mer
effektivt och tydligt sätt. Förslaget är att ha en polokommitté som har mandat att ta beslut.
Detta skulle kunna bestå av representant från tävlingskommittén och domarkommittén.
Syftet är att polon blir mer självständig och kan ta sina egna beslut utan att ärenden alltid
behöver tas upp i regelkommittén eller ansvarsnämnden i ett första skede. Beslutet skall
istället kunna tas av representant från domar- & tävlingskommittén tillsammans med
domare från aktuell match.
Ett tilläggsförslag är att man delar upp så att i varje grupp har någon som är tillgänglig för
att hantera dessa ärenden så att det kan skötas rullande. Det tas upp att man behöver ha
en delegering från simförbundet för att legitimera polokommittén.
Behövs tydligare beskrivning av posterna inom poloutskottet samt de olika kommittéerna.
Kompetenserna och arbetet ska detaljeras i förtid. Ett problem med hur det är nu inte
finns process för att se till att personen har kompetensen och är bäst lämpad för sitt uppdrag.

Behöver tydliggöras hur de olika processerna inom polon behandlas. Argument för detta
är att beslut ska kunna tas snabbare. Eftersom polon skiljer sig från andra simidrotter så
finns det inte alltid relevanta regler att luta sig mot i simförbundets regelverk. Det behövs
nya strukturer för vattenpolo som är anpassade efter seriespel.
Någonting att ha i åtanke är att personer arbeta ideellt. Stefan känner att han haft
problem att rekrytera folk för detta. Inom poloutskottet finns ingen stadga, och är inte
formell eller följer officiella processer. Utan detta är en möjlighet för personer att
samarbeta för att driva svensk vattenpolo framåt.
Förslaget tas upp att vi behöver bygga upp dessa system från grunden. För annars
kommer man inte vidare från de nuvarande problemen. Det behöver i så fall skapas en
grupp som kan kolla över regelverket från förbundet och föreslå revideringar.
ELITUTVECKLING
Det behövs pengar för att bedriva seriös elitutveckling. Det behövs mer för att nå resultat.
Det händer ingenting. På förbundsnivå måste det vara mer seriöst och handlar om
pengar. Hur ska vi nå ett internationellt landslag? Överlag upplevs en frustration av att
utvecklingen stagnerar. Behöver tydliga instruktioner hur vi ansöker om att driva ens mål.
Har man förslag på en plan så kan man anmäla för elitutveckling. Sammanställ och ge till
Stefan. Stefan ska lägga ut en deadline för detta. Stefan kommer sedan sammanställa ett
förslag som han tar till simförbundet. Därmed kan förslaget tas upp på nästa budgetmöte
som simförbundet har, i hopp om att få pengar för det föreslagna projektet. Anordna
ungdomsturnering på Eriksdalsbadet. José tar upp att han blivit lovad ett U19 lag. Stefan
känner att man har försökt få saker att funka från den budget som finns.

Simförbundet och svensk vattenpolo
Hur ser sponsring får man in till polo. Verkar otydligt var pengarna går till. Finns inga
specifika sponsorer för vattenpolo. Ingen är dedikerad till att hitta sponsorer till
vattenpolon.
Berne tycker att Malmsten ska ta större ansvar i att hjälpa driva fram svensk vattenpolo.
Utbildning behöver följa fler steg. Kommer göras tillgängliga online så fler kan gå. Fler
måste ha gått den första utbildningen. Rent strukturellt borde andra utbildningar som är
kanske mer inriktade till vattenpolo.

Vi behöver vara fler som kan utbilda regionalt. Vi måste få in mer kompetenta tränare.
Förra året var problemet att endast Alexander Vlastos kunde hålla i utbildningen och inte
var tillgänglig de helger som föreslogs p g a andra engagemang inom polon.

Kommunikation, verksamhetsutvecklaren ska göra ett månadsbrev. Detta kan handla om
viktig information eller uppdateringar på hemsidan. Hur ska det skickas ut? Vilka mejl
listor kommer? Hur ser vi till att saker når fram och hemsidan uppdateras.
Idrott online hur funkar det?
Om någonting ska publiceras behöver Stefan hjälp att personer skickar in och uppdaterar.
Ju mer reviderat och färdigt detta är ju snabbare kommer det att publiceras.
Vi behöver en bättre relation mellan domare och spelare.
Tagits upp om vattenpolo kommer representeras under lärarkonvent. Vem är detta?
Stefan ska kolla upp. Om det inte finns så anmäler sig Claes att vara denna representant.
Behöver tydliggöras vem som är avstängd så att spel arrangörer vet. En person med rött
kort ska inte kunna coacha. Finns dålig kommunikation. Behöver tydliggöras hur det ska
fungera.
Utveckling mot 2025
Ska utveckling ske regionalt? Vem ska tjäna pengar på det?
Målet är att ha ett herr seniorlandslag nästa år till EU nations.
Nominering till polokommittén innan 1a oktober.
Röstning av att utöka spelare till 15 gällande alla serier. Icke specifikt angående målvakt.
Angående Allsvenskan har det bestämts att Allsvenskan ska delas in i en Allsvenska och
Allsvenskan B.
I Skåne har Goran skickat personliga meddelanden till spelare i andra klubbar för att
försöka värva dem till sin egen verksamhet. Han har kontaktat personligen tjejer i 12-17
ålder som inte är ok. Förslag är att en bestämmelse från förbundet görs, att rekrytering av
minderåriga spelare från andra klubbar ej får ske via sociala medier.
Förslag är att lägga polo ledarkonferensen tidigare. På våren redan.

Vad vill vi?
Ha uppdatering av hemsidan och dokument
Tydliggöra processerna inom vattenpolo och tillgängliggöra detta till alla
Ha in nomineringar till polokommittén för att fylla platserna
Datum för ansökan inom serier
Uppdatera hemsidan med relevanta regler
Datum för ansökan till simförbundet angående
Mer konsekventa bedömningar av domarna

