Poloutskottsmöte - mötesanteckningar
Datum: 4 dec. 2019, kl 16:00-18:00
Deltagande: Stefan Keisu, Chloe Nauta, Bengt Sehlmark, Lars Tannerfalk, Stefan Mikaelsson.

AGENDA:
1. SVENSKA CUPEN 2019
14-15 december. SKK-damer vill delta, men behöver låna sex spelare för att få ihop lag. Skall vi ge
SKK dispens (4 spelare är vanliga gränsen) att låna in sex spelare?
Gruppen diskuterade om vi skall ge SKK dispens att delta i turneringen trots att dem behöver låna
sex spelare (4 är annars gränsen) till turneringen för att få ihop ett lag. Poloutskottet var enigt i att
ge SKK dispens att låna upp till sex spelare så att dem kan delta och så att damernas turnering kan
spelas, då det krävs minst tre lag för att turneringen skall genomföras.
2. SM-SLUTSPEL U16 & J20
Slutspel i Ängelholm för U16 den 10-11 januari samt J20-slutspel i Lund 17-19 januari. Status.
Slutspelet för U16 i Ängelholm har fått ändras från det ursprungliga upplägget som presenterades av
HÄVP under pololedarkonferensen i september. Det har bl a inneburit att turneringen måste flyttas till
fredag-lördag (10-11 januari 2020) istället för lördag och söndag (11-12 januari 2020), som det var
planerat från början. Vi har för avsikt att hålla kvar arrangemanget i Ängelholm trots att
förutsättningarna ändrats. HÄVP har meddelat klubbarna om de nya uppläggen och försöker i
möjligaste mån att göra justeringar i spelschemat för att tillgodose lagens behov av reseförbindelser
på lördags-kvällen, samt hjälpa till med att finna boende på hårt underlag för tillresta lag.
Gällande J20 slutspelet så meddelade Chloe att LUGI arbetat på att justera spelschemat för J20slutspelet till ett schema där det blir 75 min. mellan varje start av ny match. Genom att ”komprimera”
schemat något blir det bl a möjligt att börja spela matcherna senare på lördags morgonen. Första
match på lördag morgon är nu planerad att ske kl 09:00 och pågå fram till kl 19:00 på kvällen. Turneringen
startar kl 14.30 på fredag och pågår fram till kl 19.25. På söndag börjar första matchen kl 09:00.
Turneringen beräknas avsluta med prisutdelning kl 14:45.
3. SM-SLUTSPEL U18
Slutspel kan genomföras i Linköping på Tinnerbäcksbadet samma datum som i Eriksdalsbadet den
6-7 juni 2020. Skall vi byta Eriksdalsbadet till Tinnerbäcksbadet?
Poloutskottet ser gärna att arrangemanget flyttas tillbaks till Linköping och Tinnerbäcksbadet till
helgen 6-7 juni 2020. Det innebär i så fall att den flyttas från Eriksdalsbadet (som vi beslutade på
pololedarkonferensen) till Linköping. Bokningen i Eriksdalsbadet kan ligga kvar som en back-up ifall det
visar sig att byggandet blir försenat. Spelas slutspelet i Linköping kan tiden i Eriksdalsbadet användas till
att arrangera Poolkamp/polocup alternativt användas till läger (eller en kombinations av båda).
4. SM-SLUTSPEL FÖR SENIORER
Skall finalupplägget för Elitserien ändras till att vara bäst av tre matcher (som semifinalerna) eller en samlad
finaldag för både damer och herrar samt bronsmatch (och eventuell kvalmatch)?
Mötet diskuterade ifall vi skall ”byta tillbaka” till att seniorfinalerna åter spelas i bäst av tre matcher (som
semifinalerna) eller ifall vi skall behålla upplägget med att ha en gemensam ”polodag” för både herrarnas
och damernas final och bronsmatcher (samt eventuell kvalmatch). Vi var alla av uppfattningen att dagens
upplägg med en avgörande match är bästa alternativet sett ut ett arrangemangsperspektiv. Utskottets
förslag var att behålla det nuvarande upplägget i år och sedan låta nästa års pololedarkonferens besluta ifall vi
skall byta upplägg i framtiden.

5. LANDSLAGSAKTIVITETER 2020
Nordiska Mästerskapen i Finland, november 2020. U15 & U17 för killar. J20 tjejer (ev. J20 killar). Eventuellt
herrseniorer i EU-Nations Cup.
På mötet diskuterades vilka landslagsaktiviteter som förbundet hoppas kunna ge ekonomiskt bidrag till
under året 2020. Nordiska Mästerskapen för U15 & U17 för killar samt J20 för tjejer arrangeras i Finland i slutet
på november 2020. Här skall Sverige delta med alla tre grupper (förutsatt att Finland även kan arrangera en
turnering för J20-tjejer också dem saknar själva ett officiellt landslag för J20-tjejer). Vi talade även om
Sverige hoppas på att kunna delta med ett J20-lag för killar också. Finland har ännu ej bekräftat om dem
kan arrangera turneringen för J20 lag för killar och tjejer. Utöver NM för ungdomar/ juniorer talade vi att
möjligtvis kunna ”bidra” till att ett seniorlag för herrar kan delta på EU-Nations Cup under 2020. Om
budgeten för 2020 tillåter det och vi kan finna lämpliga ledare till gruppen finns en möjlighet att så blir fallet.
Gällande samtliga landslagstrupper kommer bidrag endast kunna ges till deltagande i turnering. Alla övriga
aktiviteter som sker i form av läger får bekostas på annat sätt. Chloe meddelade att man på tjejsidan vill
arrangera något för U17 tjejer (alt. U15) under 2020. Kanske i form av att delta på någon turnering eller genom
att genomföra någon form av läger för tjejerna. Hur detta skall finansieras är ännu oklart.

6. SUMMERING AV NORDISKA MÄSTERSKAPEN FÖR UNGDOMSLANDSLAG
Vad var bra, vad kunde vara bättre….
Gruppen diskuterade vilka våra egna reflektioner var från Nordiska Mästerskapen samt vilken
feedback som inkommit från de deltagande länderna. Överlag har responsen varit positiv. Chloe
som var coach och ledare för J20-laget tyckte lägren innan turneringen fungerat bra och likaså
själva turneringen i sig. Streaming sändningarna har överlag uppskattats mycket.
7. NYA FINA REGLER – NU PÅ SVENSKA!
Sista ”korrektursvägen” innan publicering
En svensk version av de reviderade FINA reglerna för vattenpolo, har sammanställts och publiceras på
hemsidan under veckan. Reglerna har översatts och sammanställts av Lars Tannerfalk.
8. POLOUTSKOTTET (TÄVLINGSKOMMITTÉ & DOMARKOMMITTÉ)
Vem gör vad. Vilka resurser saknas…
Poloutskottet har en bra ansvarstäckning på de områden vi belyser och diskuterar under våra möten. Det
som fortfarande saknas är en person som kan driva och ta ansvar för tävlingskommitténs frågor och arbete.
I övrigt har personerna i poloutskottet följande ansvarsområden. Stefan Keisu: sammankallande och ansvarig för
gruppen. Lars Tannerfalk: domar och regelfrågor. Chloe Nauta: Dam & tjejpolo. Bengt Sehlmark: Poolkampen
och polocup ansvarig. Laura Griffin: Sociala medier och utbildningar. Stefan Mikaelsson: senior, junior &
ungdom för herrar & killar. Domarkommittén består idag av Lars Tannerfalk, Kenneth Eriksson & Stefan
Mikaelsson. I dagsläget finns ingen tävlingskommitté. Intresserade uppmanas höra av sig till poloutskottet.

9. TRÄNARUTBILDNING 2020
Vilka behov finns det ute i klubbarna?
Simförbundet planerar att genomföra grundutbildning för vattenpolotränare under våren 2020. Enligt
uppgifter från personer i poloutskottet finns en efterfrågan på att skicka ledare på utbildning. Mer
information om datum kommer i början på 2020.

10. POOLKAMP & POLOCUP
Nytt tag kring de yngsta träningsgrupperna 2020. Börja med en enkät till samtliga föreningar om nuläge.
Efter att poolkampen sidan blivit utsatt för ”hacking” och ”virus” håller sidan på att byggas upp på nytt.
Målsättningen är att under våren genomföra ett antal poolkamper runt om i landet. Gällande polocup så
jobbar vi på att kunna starta upp en regional serie i södra Sverige under hösten 2020. I Stockholm arbetar
föreningarna med att få till polocup arrangemang redan under våren 2020. En enkät skickas ut under januari
månad 2020, där vi (poloutskottet) vill få fram aktuell information kring antalet spelare i polocup & poolkampen
åldern i klubbarna samt om klubbarna är intresserade i att delta i regionalt seriespel för U14 (polocup) under 2020.
Mötesanteckningar sammanställda av Stefan Keisu.

