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Säsong 2019-2020 har dragit igång med spel i U16 och J20 serierna. Inom kort påbörjar
även Allsvenska sitt seriespel. Efter årsskiftet börjar sedan Elitserien och U18 serierna.
I och med de förändringar som skett efter första säsongsplanen som skickades ut tidigare i
somras kommer här en reviderad version som tagit med de förändringar som kommit
in efter första utskicket, samt de justeringar som gjordes under pololedarkonferensen
7-8 september. Några tillägg har också införts.
Samtliga serier är till stor del fastställda. För höstens serier kvarstår att datum sätta några matcher.
Serier där förändringar fortfarande kan ske är dem som börjar spelas efter årsskiftet, d v s Elitserien
för damer och herrar samt U18 för killar och för tjejer. De brister vi upplevt under 2018-2019 har vi
försökt ta lärdom av men som tidigare säsongen har vi en utmaning i att få ihop seriebygget då vi behöver
ta hänsyn till att samma spelare representerar sin klubb (och även andra klubbar) i olika serier vilket gör
att dessa serier helst inte bör krocka. Vi har i möjligaste mån försökt ta hänsyn till detta men då helgerna
inte räcker till är det oundvikligt att krockar uppstår. Förutom att krockarna påverkar lagen så påverkar
dem även våra seriedomare. Dem är begränsade till antalet och för deras del är god planering A & O.

Årskalendern visar vecka för vecka vilka serier som är prioriterade att spela. Vi har försökt lägga de
serier som minst påverkar varandra under samma vecka. Som framgår av kalendern är inte antalet
prioriterade veckor det samma alla gånger som antalet omgångar i serierna. Det innebär att under dessa
veckor behöver lagen i vissa fall spela fler än en match i den serien för att alla grundspelsmatcher skall
hinnas med. Det kan exempelvis innebära att ett resande lag spelar två matcher under en helg samt
att lag från samma stad kan spela en veckomatch samt en helg match under samma vecka. I den mån
det är möjligt att lägga in matcher på icke prioriterade veckor för den berörda serien är det tillåtet
att bokas ifall det inte ställer till det för de prioriterade serierna den veckan.
Serier som krockar under en vecka är förhoppningen att lag som har spelare som berörs i mer än en
serie den veckan, spelar en av matcherna på en vardag, alternativt att klubben under helgen kan
kombinera bortamatcher eller hemmamatcher för klubbens båda serielag. Det kräver en del planering
men är möjlig att genomföra om lagen för en god dialog med varandra.
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Årskalendern i sin nuvarande form har tagit hänsyn till bokade tider i Eriksdalsbadet år 2019 samt
under våren 2020. Där finns dock en risk att förändringar sker för vårterminen 2020 inom den närmaste
tiden. En slutgiltig version för våren 2020 i Eriksdalsbadet håller för tillfället på att slutplaneras och
väntas bli klar inom kort. Därefter skall polons helger i badet för våren 2020 vara spikade. Det som
sedan kan hända är att skifte sker mellan poloföreningarna om de tider klubbarna får i badet.

I årsplanen har vi förutom serieplanering ”ritat in” tänkbara veckor för poolkamper, polocuper samt
landslagsläger inför NM i Stockholm i november 2019. Hur det sedan blir med allt vet vi med säkerhet
först när allt har stämts av med föreningar, domare, baden på respektive ort och så vidare. För att
slippa överraskningar som omkullkastar föreningars planerade aktiviteter vill vi att föreslagen
årskalender följs i möjligaste mån.

När vi granskar hur serier prioriteras har följande ordning arbetats fram:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seniorserier (Elitserien och Allsvenskan)
JSM & Ungdomsserier
Polocup & Poolkamp
Föreningscuper
Landslagssamlingar
Övriga ligor och cuper

I de fall två serier är prioriterade samma vecka och inga andra möjligheter finns än att matcher i
olika serier måste spelas exempelvis samma helg, så kan det innebära att ett lag får spela någon
match med yngre spelare som fyller ut laget, eller i värsta fall att föreningen får lämna W. O. till en
match. Under veckor där ledare/tränare kan vara inblandade i seniormatcher samtidigt som ett
ungdomslag har en planerad seriematch får någon av matcherna försöka spelas på en vardag och
den andra på helg, eller på annat sätt försöka kringgå krock serierna emellan.

Under säsong 2018-2019 ställdes 13 matcher in på grund av W. O. De är något vi vill undvika. För att
motivera föreningar att göra en längre resa till bortamatch ser vi gärna att ni försöker kombinera
dessa mellan exempelvis två olika serier. Om ett lag har en JSM match och en Allsvensk match i samma
region i landet kan dessa förhoppningsvis läggas in på samma rese helg för att bättre motivera både
kostnad och tid (i alla fall om det berör samma spelare). Här ligger det ett ansvar på er föreningar att
komma med önskemål till de lag ni skall möta och försöka styra matcherna till en speciell helg för att
kunna uppnå dessa synergieffekter. Hemmalag har en högre beslutade rätt än bortalag, vid planering av
matcher. Hemmalaget har att utgå från tider dem blivit tilldelade i sitt bad och skall i möjligaste mån
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eftersträva att erbjuda matchtider som fungerar för båda lagen. Innan hemmalaget spikar en matchtid
skall denna stämmas av med motståndarna. Kan föreningarna inte komma överens kan frågan skickas
vidare till SSF för beslut. Detta är sista utvägen och bör endast komma på tal då lagen inte kommer överens.

U16 (MIX), J20 (KILLAR & TJEJER) SAMT ALLSVENSKAN:
U16 är en av serierna som startar tidigt under hösten 2019. J20 och Allsvenskan är två andra. Då tre
olika åldersgrupper spelas under samma tid, U16, J20 tjej & killar, samt Allsvenskan kommer det bli
krockar mellan serierna – det är oundvikligt. Tanken är dock att försöka sprida krockarna mellan
serierna så att inte samma serier drabbas under hela seriespelet.

U16 (MIX):
SERIEUPPLÄGG:
Seriestart för U16 var vecka 38. Serien har ha sex prioriterade spelveckor. Sammanlagt har 5 lag
anmält sitt deltagande i U16, division 2: Göteborg Sim, HÄVP lag B, LUGI, SKK och Upsala. HÄVP lag B
kommer delta utom tävlan i division 2 då man kommer spela med några av spelarna från division 1
södra. U16, division 1 delas upp i en norra och en södra serie. Båda serierna har fyra lag vardera. I södra
spelar: HÄVP lag A, Linköping, Polisen, SK RAN. I norra serien spelar: Hellas, Järfälla, Neptun och Polisen.
Både i division 1 och 2 spelas serien i form av dubbelmöten. Det finns inget som hindrar en förening att
spela båda mötena mot samma lag på borta eller hemma plan om det är smidigaste lösningen för båda
berörda föreningarna och man är överens om det. I division 2 ser vi gärna att matcher spelas i kluster/
turneringshelger med många matcher samma helg för att begränsa resandet till bortamatcher och för
att få till många matcher som utvecklar spelarna när spelhelger anordnas. (Kan passa även i division 1.)
SLUTSPEL:
I division 2 vinner laget som vunnit serien ”Pokalen”. Lagen i division 2 spelar inget slutspel utan efter sista
seriematchen är serien slut. I division 1 går de tre bästa lagen från södra och norra serien till slutspel.
Slutspelet i U16 säsong 2019-2020 kommer spelas i Ängelholm mellan den 11-12 januari.
TIDER:
•

Sista datum för klubbyte för spelare i U16 division 1 är den 12 oktober (skall senast skickas in
och betalas 14 dagar innan för att hinna hanteras, d v s den 27 september 2019, senast kl 11.00).
I division 2 är sista datum för klubbyte den 20 oktober 2019 (skickas och betalas 14 dagar
innan, 4 oktober, senast kl 11.00).

•

Grundserien startar vecka 38 2019.

Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
svensksimidrott.se

•

Grundserien i division 1 ska vara färdigspelad senast söndag den 15 december. Seriespelet i
division 2 kan pågå fram till söndagen den 19 januari 2020.

•

Slutspel för division 1 spelas i Ängelholm helgen 11-12 januari 2020.

J20 (KILLAR & TJEJER):
SERIEUPPLÄGG:
Seriestart för J20 tjejer var vecka 37 och 38 för killar. Både killarnas och tjejernas serie har 5 prioriterade
spelveckor. Tjejernas J20-serie består av fem lag: Järfälla, Linköping, LUGI, Polisen och SKK. Killarnas J20
är uppdelat i en södra och en norra serie, båda består av 4 lag vardera. I södra serien spelar: Linköping,
Neptun, SK RAN och SVA. I norra serien består av: Falun, Hellas, Järfälla och SKK.
SLUTSPEL:
JSM-slutspel säsong 2019-2020 spelas i Lund helgen 17-19 januari. Slutspelet beräknas börja på
eftermiddagen på fredag den 17 januari. De två bästa lagen i killarnas södra och norra serie går till
slutspel. I tjejernas serie går de fyra bästa lagen från grundserien till slutspel.
TIDER:
•

Sista datum för klubbyte för spelare i JSM är den 19 oktober (skall senast skickas in och
betalas 14 dagar innan för att hinna hanteras, d v s den 4 oktober 2019, senast kl 11.00).

•

Grundserien startade vecka 37 för killarna och 38 för tjejerna 2019.

•

Grundserien ska vara färdigspelad senast söndag den 12 januari 2020.

•

Slutspelet spelas i Lund helgen 17-19 januari 2020.

ALLSVENSKAN:
SERIEUPPLÄGG:
Seriestart för Allsvenskans grundserie beräknas bli vecka 40. Säsong 2019-2020 delas Allsvenskan upp
i en serie med lag inom tävlan samt en serie med lag utom tävlan. Serien med ”lag inom tävlan” heter
Allsvenskan och den andra Allsvenskan B. Allsvenskan består av 6 lag och är geografisk utspridda från
Upsala och Falun i norr, till Göteborg i väst, och ner till Ängelholm i söder. Allsvenskan B består av fyra
lag hemma hörande i stor Stockholm. Allsvenskan kommer bestå av har 9 prioriterade spelveckor.
SERIESEGRARE & KVALMATCH:
Vinnare av serien blir det lag som placerar sig på första plats när grundserien är färdigspelad. Eventuell
kvalmatch till Elitserien spelas mellan det lag som placerat sig 1 och 2 i Allsvenskans grundserie. En
förutsättning för att matchen skall spelas är att båda lagen som möts är intresserad av att gå upp i
Elitserien om dem vinner kvalmatchen. Spelas kvalmatchen sker det samma dag som SM-finalerna
avgörs i Eriksdalsbadet, d v s lördag den 16 maj.
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TIDER:
•

Sista datum för klubbyte för spelare i Allsvenskan är den 15 februari (skall senast skickas in
och betalas 14 dagar innan för att hinna hanteras, d v s den 31 januari 2020, senast kl 11.00).

•

Grundserien startar vecka 40 2019.

•

Grundserien ska vara färdigspelad senast söndag den 10 maj 2020.

•

Eventuell kvalmatch till Elitserien spelas lördag den 16 maj 2020.

U18 (KILLAR & TJEJER), ELITSERIEN, BEACH-SM 2020, POLOCUP & POOLKAMP:
Under våren kommer U18, Elitserien och Allsvenskan (Allsvenskan & Allsvenskan B) spelas under
samma tid. Även under denna del av säsongen kommer krockar serierna emellan att uppstå. Serier
som med stor sannolikhet har spelare och ledare som deltar i flera serier, har vi försökt undvika krockar
i möjligaste mån. Kreativ planering och lösningsorientering gäller även här för att få ihop seriepusslet.

U18 (KILLAR & TJEJER):
SERIEUPPLÄGG:
Seriestart för U18 blir efter att både U16 och J20 slutspelet är avklarade. Killarnas U18-serie börjar
preliminärt vecka 5, och tjejerna vecka 6, 2020. U18 för tjejer består under våren 2020 av fyra lag.
Järfälla, Linköping, LUGI och Neptun. U18 för killar består av nio lag och delas upp i en södra och en norra
serie. Södra serien består av: Linköping, Neptun, SK RAN och SVA. Norra serien består av: Falun, Hellas,
Järfälla, Polisen och SKK. Upplägget för seriespelet blir sedan det samma som i U16 där man möter
varandra i serien hemma och borta. Båda (tjej & killar) U18 serierna har sex dedikerade spelveckor.
SLUTSPEL:
Slutspelet för U18 kommer spelas i Eriksdalsbadet helgen 5-7 juni. I tjejernas serie går fyra lag till slutspel.
För killarna går de tre bästa lagen från norra och tre bästa lagen från södra serien till slutspel.
TIDER:
•

Sista datum för klubbyte för spelare i U18 är den 7 mars (skall senast skickas in och betalas 14
dagar innan för att hinna hanteras, d v s den 21 februari 2020, senast kl 11.00).

•

Grundserien startar preliminärt vecka 5 för killar och vecka 6 för tjejer 2020.

•

Grundserien ska vara färdigspelad senast söndag den 31 maj 2020.

•

Slutspel för U18 spelas helgen 5-7 juni i Stockholm.
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ELITSERIEN:
SERIEUPPLÄGG:
Elitserien för herrar och damer består säsong 2019-2020 av 4 lag i vardera serien. Följande lags
spelar i herrarnas Elitserie: Hellas, Järfälla, Polisen och SVA. Damernas elitserie består av Järfälla,
Linköping, LUGI och Polisen. Båda serierna planeras att starta efter att både U16 & J20 slutspelet är
avklarade i början av 2020. Serierna spelas med dubbelmöten där lagen möter varandra hemma och
borta. Elitserien för damer och herrar har båda sex dedikerade spelveckor.
SLUTSPEL:
Med fyra lag i serien spelar lagen slutspel i form av semifinaler i bäst av tre matcher. 1:an i grundserien
möter 4:an i grundserien, och sedan 2:an möter 3:an. Bäst placerat lag har hemma fördel i två av
matcherna. Final och bronsmatch spelas lördagen den 16 maj på Eriksdalsbadet i Stockholm.
Kvalmatch till Elitserien spelas ifall två lag är intresserade av att spela i Elitserien kommande
säsong. Finns det intresset spelas en kvalmatch den 16 maj mellan lagen som placerat sig 1:a och
2:a i Allsvenskan. Inget lag från herrarnas Elitserie behöver spela någon kvalmatch denna säsong.
TIDER:
•

Sista datum för klubbyte för spelare i Elitserien är den 15 februari (skall senast skickas in och
betalas 14 dagar innan för att hinna hanteras, d v s den 31 januari 2020, senast kl 11.00).

•

Grundserien startar preliminärt vecka 4 för både herrar och damer 2020.

•

Grundserien ska vara färdigspelad senast söndag den 19 april 2020.

•

Slutspel i Elitserien spelas mellan den 25 april – 10 maj 2020.

•

Final & bronsmatcher spelas lördagen den 16 maj 2020 i Eriksdalsbadet, Stockholm.

POOLKAMP & POLOCUP:
Målsättningen med Poolkamp kommande säsong är att organisera sammanlagt 4-5 kamper under
säsongen. Lägg där till att föreningarna själva organiserar kamper (och cuper) där lagen kan delta
(’Upptramp cup’ i Järfälla och ’November cup’ i Ängelholm). Finns intresse och spelarunderlag ser vi
gärna att Polocup spelas i serieform redan denna säsong. En intresseanmälan till er föreningar kommer
skickas ut under oktober månad. Finns underlag spelas Polocup i serieform redan till våren 2020. Om
intresse för seriespel saknas är tanken att matcher istället spelas i turneringsform som Poolkamperna.

BEACH-SM 2020:
Sommaren 2020 återvänder SM-veckan till Halmstad där spelen arrangerades första gången sommaren
2013. Det var där som Beach-SM i vattenpolo gjorde sin debut i ’SM-veckan sommar’. Preliminärt kommer
8:e upplagan av SM i Beachvattenpolo spelas helgen 26-28 juni i Nissans vattendrag i centrala Halmstad.
På samma plats där tävlingen hölls sommaren 2013. Anmälan till turneringen görs vid ett senare tillfälle.
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Följande födelseår gäller säsong 2019-2020 för de olika åldersklasserna.

U16 (USM-B)

Född 2004 eller yngre

U18 (USM-A)

Född 2002 eller yngre

J20

Född 2000 eller yngre

(Junior)

Senior

Född 1999 eller äldre (yngre spelare får delta men räknas
åldersmässigt tillhöra ålderskategorier enligt ovan)

I samband med att en Polocup och Poolkamp i hålls under hösten kommer en nybörjar utbildning för
domare att hållas. Domarna kommer få varva teorilektioner med att döma matcher på Polocup.
Preliminärt hålls sedan en till domarutbildning i samband med någon Polocup i södra Sverige under våren.
Fortbildning för etablerade domare kommer att hållas i form av en clinic som arrangeras i
Ängelholm den 19-20 oktober. Där kommer de nya FINA-reglerna granskas och gås igenom. Exempel
kommer visa hur det påverkat spelet och vilka följder det får för domarnas agerande. Under clinicen
kommer det även diskuteras hur domarkåren kan arbeta för att få en samsyn på hur matchsituationer
skall tolkas för att i möjligaste mån få en så enhetlig bedömning mellan domarna. Vad skall vara
tillåtet och vad skall inte vara tillåtet under en match.

Höstens matchdatum skall senast vara införda i sin helhet i FX och avstämda med motståndarna:

U16 & J20 – senast den 11 oktober 2019.
Allsvenskan – senast den 2 november 2019.
Vårens matchdatum skall senast vara införda i sin helhet i FX och avstämda med motståndarna:

Elitserien & U18 – senast den 14 februari 2020.
Tidiga matcher på säsongen bör ha stämts av med motståndare senast 3 veckor innan matchdatum.
Avanmälan för vårens serier kan senast ske:

Elitserien & U18 – senast måndagen den 2 december 2019.
Görs avanmälan senare än angivna datum kommer vite att få betalas.
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SERIEAVGIFTER SÄSONG 2019-2020:
SERIE:
AVGIFT:
Elitserien herrar (inkl. slutspel)
10 000 kr
Elitserien damer (inkl. slutspel) 10 000 kr
Allsvenskan (inget slutspel)
10 000 kr
Allsvenskan B (egna domare)
1 000 kr
JSM (inkl. slutspel)
2 500 kr
U18 (inkl. slutspel)
2 500 kr
U16 Div 1 (inkl. slutspel)
2 500 kr
U16 Div 2 (exkl. slutspel)

W. O. AVGIFTER SÄSONG 2019-2020
SERIE:
AVGIFT:
Elitserien herrar
5 000 kr
Elitserien damer
5 000 kr
Allsvenskan
5 000 kr
Allsvenskan B
-Junior & ungdom (grundserien) 2 000 kr
Junior & ungdom (slutspel)
5 000 kr

1 000 kr

AVGIFT VID AVHOPP FRÅN SERIESPEL:
Avhopp som redovisas efter att serien fastställts och fram till 4 veckor innan seriestart utgår ingen
kostnad. Avhopp som sker mindre än fyra veckor innan seriestart utgår ett vite på 3000:-. Sker
avhoppet under seriens gång är kostnaden 5000:- per lag som hoppar av.
Det som inte framgår av denna inbjudan ska tolkas enligt SSF tävlingsbestämmelser.
Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att korrigera datum för seriespel och slutspel om
nödvändigt för att kunna genomföra planerade serieupplägg. Likaså att ändra upplägg för slutspel om
förutsättningarna under säsongen förändras gällande spelorter och antal lag.
Stefan Keisu
Verksamhetsutvecklare vattenpolo

