Tid av ovisshet, eller tid att skapa vishet!
Det har gått dryga 7 månader sedan pandemin satte vårt samhälle inför nya utmaningar,
och nya restriktioner har blivit en del av vår vardag. Under en tid begränsades all tävlingsverksamhet inom idrotten från att genomföras, för att sedan ges klartecken att starta
på nytt när läget stabiliserade sig något. Vi är åter igång men match- och seriespel
däremot gäller fortfarande begränsningarna i antalet utövare och hur många som
sammanlagt får vara i en lokal. Direktiven förändras och tolkas olika. Uppmaningen är
att hålla sig àjour med både lokala och nationella restriktioner för veta vad som gäller.

Precis som ni på föreningsnivå, undrar vi på förbundet vad som skall gälla framöver. Nya direktiv
kommer och tolkas olika beroende vart i landet det är. Det är därmed svårt att komma med tydliga
förhållningsregler från centralt håll då regioner numera har ett visst eget tolkningsutrymme. En idé är att
ni först utgår ifrån lokala regler (badet), sedan regionala (orten) och därefter nationella regler (landet).
Utifrån det får vi sedan försöka utöva vår verksamhet på bästa sätt. Här nedan följer lite mer aktuell info.
SERIEUPPDATERINGAR
På serienivå har några justeringar fått göras i yngsta seriespelet, U14. Linköping har flyttats över från
södra serien till norra då Falun tvingats dra sig ur. Justeringen innebär att båda serierna består av
fyra lag. I U18-serien för tjejer har LUGI meddelat att man ställer in sitt deltagande i seriespelet p g a
rådande pandemi. Upsala har valt att ansluta sig till Allsvenskan B då man under pandemin inte vill
resa så mycket och så långt. Man har av samma anledning valt att spela i U16 Div 1 Norra i vår, istället
för U16 Div II där man spelade förra säsongen.
LANDSLAGSVERKSAMHET
Som nämnts tidigare har all landslagsverksamhet ställts in tillsvidare på Svenska Simförbundet.
Pengar som var dedikerade för landslagsverksamhet i de olika simidrotterna är omdisponerade och får
nu täcka andra kostnader när bl. a. sponsorintäkterna krympt ner till blygsamma nivåer under pandemin.
Förhoppningen är att vi kan ta nya tag under 2021. Målsättningen inom vattenpolon är att delta i NM
för ungdomslag samt få möjlighet att delta i en turnering för herrseniorer. Om läget stabiliserar sig är
förhoppningen att kunna genomföra någon form av läger under våren, både för ungdom och herrseniorer.
TID FÖR UTBILDNING
En positiv utveckling inom vattenpolon under pandemin är att många anmält sig till utbildning samt
efterfrågat att fler utbildningar hålls. Tidigare under hösten har en pololedarutbildning genomförts,
och likaså har första träffen för tränarutbildning hållits digitalt. Den fysiska träffen sker i början av
november. Utöver dessa utbildningar planerar vi som bäst på att kunna genomföra domarutbildning
steg 1 inom en snar framtid. Som planen ser ut nu kommer ett utbildningstillfälle bli i Skåne i början
av december, och någon gång kring januari-februari i Stockholm. Anledningen till att det dragit ut
på tiden är att vi behöver lägga utbildningen under helger då många ungdomsmatcher spelas, för
att kunna ge deltagarna möjlighet att få praktik utöver de teoretiska genomgångarna.
U18-SLUTSPEL, SM-SLUTSPEL VINTER 2021 & ÖVRIGA SLUTSPEL
U18-Slutspelet 2020 kommer som tidigare informerats arrangeras helgen 18-20 december i
Eriksdalsbadet, Stockholm. Slutgiltigt beslut hur slutspelet genomförs kommer ges under vecka
44. Det mesta talar för att det blir tre tjejlag som gör upp i deras grupp samt de tre bäst placerade
lagen från killarnas södra och norra serie som deltar och gör upp om SM-guldet.
SM-slutspelet för Elitserien i Borås, 4-7 februari 2021 utgår vi ifrån att de blir av som planerat.
Preliminärt genomförs tävlingar och matcher utan eller med begränsad publik. Skulle SM-veckan vinter
ställas in på grund av pandemin så arbetar vi på ett alternativt upplägg för Elitseriens SM-slutspel. Blir det
aktuellt kommer vi involvera er klubbar till att besluta om hur det i så fall skall läggas upp.
Slutspel för U16 och J20 kommer ske under slutet av maj eller början av juni. Mer information om
datum och spelplatser kommer delges i början på nästa år.

SVENSK SIMIDROTTS HEMSIDA & AQUA
Svenska Simförbundet håller som bäst på att bygga om sin hemsida. Några av er har fått erfara att viss
information inte finns tillgänglig på nuvarande sida på grund av detta. Någon gång under första
halvan av november är ambitionen att den nya hemsidan lanseras. Medlemstidningen Aqua har
gått i graven, och kommer inte ersättas med någon ny. Istället är tanken att hemsidan skall kompletteras
med lite fler djuplodande artiklar och korta notiser som tidigare fanns att läsa i fysiska tidningen.
BEACHPOLO-SM 2021
SM-veckan sommar 2020 fick som ni vet ställas in. Halmstad är nu i full gång med att planera nästa
sommars SM-vecka istället. Förbundet har haft ett första möte med arrangörsstaden där vi bland
annat diskuterat en alternativ spelplats till Nissan (där turneringen spelades 2013). I stadens ambition om att
erbjuda ett ”säkert” evenemang har man flyttat vissa tävlingar till nya platser. För Beachpolons del kan
det bli tal om en ny spännande spelplats. Beachpolo-SM planeras att genomföras helgen 2-4 juli 2021. Det
kan bli tal om att begränsa antalet deltagande lag p g a pandemin.
PROJEKT BEACHPOLO
Sommarens rekryteringsprojekt ’Projekt Beachpolo’ som Svenska Simförbundet genomförde med
12 aktiva vattenpoloföreningar, skapade en hel del publicitet lokalt i media. Stort tack till er föreningar
som deltog och gjorde så projektet i mångt och mycket blev väldigt lyckosamt. Vilken dag som helst
kommer er förenings kontaktpersonen för projektet få ta del av en uppföljningsenkät att fylla i.
Vi har medvetet valt att vänta med den för att få en bättre uppfattning om vad projektet på sikt
inneburit för er föreningar. Hur många nya deltagare i ordinarie verksamhet har det lett till osv.
En önskan från förbundets sida har varit att med lärdom från sommarens projekt kunna göra
något liknande även nästa sommar. Enligt Framåtfonden som finansierade projektet är det dock
svårt att få bidrag fler gånger till samma projekt. Om ett liknande projektet genomförs nästa sommar
måste finansieringen ske på annat sätt eller projektet utformas annorlunda.
Förhoppningsvis gav projektet er föreningar mersmak för att ni även själva försöker finansiera något
liknande kommande sommar. Förbundet kommer göra ett försök till att ”skruva på” vår ansökan
till Framåtfonden tillräckligt för att den skall upplevas som något nytt. Men även söka finansiering
på annat håll. Det är dock bra ifall både förbundet och föreningar jobbar parallellt för se till att någon
finansieringsform blir lyckosam.
KOSTNADER FÖR SERIESPEL 2019-2020
Mest troligt under nästa vecka kommer faktura för seriespel säsong 2019-2020 att skickas ut till er
föreningar. Kostnaderna för seriespelet som fick avslutas i förtid eller kortas ner för att kunna
genomföras har reviderats något. Däremot fick vi genomföra ett slutspel som blev mer kostsamt
på grund av bassänghyra under en helg istället för en dag som brukligt för Elitseriens slutspel.
COVID-19 OCH RESTRIKTIONER
Seriespelet i vattenpolo har som konstaterats dragit igång i några åldersgrupper, däremot med
begränsande förutsättningar. Som läget är nu förekommer lokala skillnader hur idrottsförvaltningar
tolkar myndigheternas restriktioner. I Stockholm har tolkningen varit att max 50 personer totalt
får vistas i en lokal där tävling eller match genomförs. I Uppsala har man p g a ökad smittspridning
ytterligare restriktioner som begränsar möjligheten till offentliga aktiviteter. Hur veckans nya
direktiv från Regeringen påverkar vår verksamhet vet vi i dagsläget inte. Höjs gränsen för antalet
aktiva kan det öppna upp för att exempelvis ha två ungdomsmatcher igång samtidigt i Eriksdalsbadet,
samt att ha publik på seniormatcher. Vi får återkomma i frågan när vi fått klarhet från baden.
Uppmaningen till er föreningar är att ni följer aktuella restriktioner från myndigheter, både på
lokal och nationell nivå. Det ligger ett eget ansvar på respektive förening att förhålla sig till gällande
direktiv på sin lokala ort och anläggning. Följer vi dessa samt att alla personer själva tar ansvar för sina
handlingar skall vi som idrott inte vara en smittspridare under pandemin, utan istället en aktör som
fortfarande uppmuntrar till fysiskt aktivitet, men på ett hållbart och säkert sätt.
Utöver det vill jag vädja er att visa respekt och hänsyn gentemot motståndare, domare, funktionärer
och andra personer ni stöter på under ert idrottsutövande. Det hjälper vår idrott att utvecklas både
på lång och kort sikt. Dessutom blir det betydligt trevligare för alla. Som rubriken på nyhetsbrevet
antyder är det ett ypperligt läge för er föreningar att skicka era aktiva på utbildning under dessa
tider. Istället för att känna ovisshet nyttjas tiden till att skapa vishet, vilket aldrig är fel.
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