Ny säsong, nya utmaningar & möjligheter!
Hösten är här, vilket också är ett tecken på att vattenpolosäsongen
dragit igång. Ser vi till det inhemska seriespelet har två åldersgrupper spelat i ungefär en månad (U16 & J20) och sedan en
vecka tillbaka har även Allsvenskan påbörjat sitt seriespel. Några
av seniorlagen i både herrarnas och damernas Elitserie har också
kommit igång med sin säsong, med spel i Nordic Championship
och EU-Nations Cup för klubblag.

Den nya säsongen innehåller några nyheter, dels i form av nya poloregler, men även i form av nygamla lag
som deltar i seriespel. Det är Göteborg Sim som åter deltar i Allsvenskan men även i U16-serien. U16-serien
har i år fått två divisioner. Uppdelningen har gjorts för att få till jämna serier där alla lag skall ha chansen att
vinna matcher. Allsvenskan har i år delats upp i en serie med lag inom tävlan (Allsvenskan) samt en serie med
lag utom tävlan (Allsvenskan B). När vi kommer till slutspel i de olika serierna har vi en ny slutspelsarrangör
men även nygamla som är tillbaka. U16-serien (division 1) slutspel arrangeras i Ängelholm helgen 10-12 januari
2020. Helgen efter, 17-19 januari 2020 är det tid för JSM-slutspelet som denna säsong är åter i Högevallsbadet i
Lund. När vi kommer till U18-slutspelet senare under våren 2020 har arrangemanget flyttats från senaste årens
mycket uppskattade Tinnerbäcks utomhusbassäng i Linköping till Eriksdalsbadet och spel inomhus, då anläggningen i
Linköping renoveras och öppnar först en tid efter slutspelet. Senior-SM spelas denna säsong den 16 maj 2020.

NYA FINA-REGLER
De nya FINA-reglerna har med starten av säsong 2019-2020 introducerats i Sverige. Det har bland annat
inneburit att resultattavlorna behövt uppdateras. Alla anläggningar har inte åtgärdat tavlorna men de
flesta verkar vara på gång i alla fall. Under pololedarkonferensen i september beslutades att de nya reglerna
skall följas i möjligaste mån. I simhallar där resultattavlorna inte uppdaterats eller där bassängens storlek gör
att de nya reglerna inte kan efterlevas spelas matcherna utifrån de gamla reglerna. Inom kort kommer de
nya reglerna att uppdateras på hemsidan i en svensk version.
För domare som dömer matcher i SSF:s seniorserier kommer en domar clinic hållas i Ängelholm denna
helg (19-20 oktober). LEN-delegaten Dejan Perisic kommer föreläsa kring de nya FINA-reglerna. Förutom
att domarna lär sig mer kring de nya reglerna kommer man granska videomaterial som visar hur spelet har
påverkats, och på vilket sätt det ställer nya krav på domarna. HÄVP står som arrangör till clinicen.
Svenska Simförbundet har stöttat arrangemanget genom att bekosta domarnas deltagande. Något som
görs för att utveckla och stimulera Svenska domarkåren. ”Den här clinicen ger oss förutom kunskap
kring de nya reglerna ett ypperligt tillfälle att diskutera tolkningssituationer under matcher som vi
annars sällan har möjlighet att göra”, säger Lars Tannerfalk i domarkommittén om helgens utbildning.

NORDISKA MÄSTERSKAPEN FÖR UNGDOMSLAG
Den 15-17 november är det tid för Nordiska Mästerskapen i vattenpolo i Eriksdalsbadet i Stockholm.
Mästerskapet kommer bestå av tre olika grupper: U15 och U17 för killar, samt J20 för tjejer. För att kunna
genomföra turneringen behöver vi hjälp av vattenpoloklubbarna i Stockholm. Alla klubbar som har spelare med
i någon av trupperna förväntas hjälpa till att genomföra turneringen. Vi behöver hjälp med funktionärsroller
under hela turneringen. Under nästa vecka kommer ett preliminärt funktionärsschema skickas ut där det
framgår när respektive klubb föreslås delta, samt vad de ansvarar för under turneringen. Helgen 26-27
oktober har både U15 och tjejernas J20 lag sin sista uttagning inför turneringen i Lund. U17-truppen deltar på
Movember Cup i Stockholm den 8-9 november, och efter den turneringen spikar även de sin trupp till NM.

SVENSKA CUPEN 2018
En långdragen process kring Svenska cupen-finalen för herrar 2018 har nu kommit till sin ände. Under
Svenska Simförbundets styrelsemöte i september beslutade man att Järfälla och Hellas får dela på första
platsen då ett antal felaktiga domslut gjorde att straffläggningen inte genomfördes på ett korrekt sätt. För
lång tid har gått sedan matchen spelades vilket gör att omspel av match eller omkast av straffar inte längre
är tänkbar väg att gå. De många instanser som överklagan hamnade hos gjorde processen och beslutsgången
lång och snårig men har nu fått sitt slut. Förhoppningen för framtiden är att matcherna får sitt slutresultat
när matcherna spelas och inte efter långa efterspel där många instanser skall tycka till innan ett beslut kan tas.

DAMERNAS BRONSMATCH
Gällande bronsmatchen i Svenska Mästerskapen för damer så har SKK sent omsider fått sina bronsmedaljer.
Matchresultatet i FX har fastställts till 0-1 till SKK. Det innebär att SKK kommer stå som bronsmedaljörer
för damer i Svenska Mästerskapen för dam seniorer 2019.

ARBETE FÖR SVENSK VATTENPOLO
Under pololedarkonferensen i september uppmanades ni föreningar att nominera personer till ett antal
vakanta positioner för utveckling och styre av Svensk vattenpolo. Bland annat behövs personer som är
villiga att hjälpa till i tävlingskommittén, domarkommittén och poloutskottet. Sista datum för nomineringar
var fredagen den 4 oktober. Under polokonferensen kom två nomineringar in, utöver det har ingen person
nominerats eller någon person anmält sitt intresse till någon vakant post. Det innebär att vi dagsläget saknar
personer till tävlingskommittén bland annat.
Tävlingskommittén är tänkt att kunna ta beslut i frågor där det råder oenighet kring hur rådande regler
skall tolkas och om exempelvis dispenser skall godtas, i vilka fall och varför. Tanken med ett spelarråd har
heller inte mottagits med någon större entusiasm då ingen anmält sig eller nominerat någon att delta.
Spelarrådet var tänkt att skapa en grupp som månatligen har avstämningar med domarna om aktuella
händelser från den gångna månaden. Många har synpunkter på hur Svensk vattenpolo styrs idag, däremot
tycks ingen vara intresserad av att vara med och bidra för att få till en förbättring. Som läget är nu får vi istället
förlita oss till Regelkommittén och Ansvarsnämnden och deras beslutsförfarande. Vill vi få till en förändring där
polon kan agera mer självständigt och bland annat ta snabbare beslut så behöver fler personer engagera sig
att arbeta för svensk vattenpolos gemensamma utveckling. Det går fortfarande bra att anmäla sitt intresse.

PUBLICITET I TIDNINGEN AQUA
I senaste numret av Aqua blev jag som verksamhetsutvecklare intervjuad av en skribent på tidningen.
Oturligt nog blev jag felciterad på ett antal punkter vilket jag påpekade utan att rättelserna kom med.
Men i det stora hela är det ändå positivt att det skrivs mer om vattenpolo i tidningen. Har ni bra idéer om
artiklar kring vattenpolo till tidningen uppmanar jag er att kontakta tidningens chefredaktör med era förslag.
Kommer vi med många förslag borde några av dem kunna leda vidare till artiklar eller notiser i tidningen.

SM-SLUTSPEL SÄSONG 2020-2021
SM-veckan vinter kommer 2021 att arrangeras i Borås mellan den 1-7 februari. Svenska Simförbundet har
ansökt om att SM-slutspelet i vattenpolo för seniorer skall spelas under SM-veckan vinter i Borås. Något
slutgiltigt besked har ännu inte kommit om vattenpolo får delta eller ej. Blir vi tilldelade en plats kan det vara
ett ypperligt tillfälle för ”riktig” vattenpolo att få medial uppmärksamhet. Beslutar vi oss sedan för att ta chansen
om vi får den så kommer nästa säsong av Elitserien för herrar och damer att börja i september månad 2020 och
sedan ha ett komprimerat slutspel med gruppspel samt brons- och finalmatcher under SM-veckan vinter 2021. En
förhoppning från förbundets sida är att nästa års Elitserie för herrar består av sex lag där de fyra bästa går
till slutspel. På damsidan vore det också önskvärt att minst fem lag deltog i seriespel och att fyra av dessa
går till slutspel. Får båda serierna fler lag blir grundserien mer betydelsefull och intressant att spela.
Tills nästa verksamhetsrapport önskar jag er alla en fortsatt god utveckling av Svensk vattenpolo.
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