Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Protokoll möte Poloutskottet 11 oktober 2014
Tid:

11 oktober 2014

Plats:

Borås

Närvarande: Peter Hodor
Andrea Davidsson
Lars Tannerfalk
Alexandros Vlastos
Roger Sjösten (endast under punkten 3 per telefon)

1. Inledning
Peter berättade kortfattat hur hösten ser ut för hans del.

2. Föreningsutveckling och utbildning
Andrea gick igenom hur arbetet låg mot planen för 2014. Följande punkter diskuterades
närmare:


Andrea har ännu inte bildat en utbildningsgrupp. Hon meddelade även att det i
dagsläget är för få som går hela utbildningsstegen och att det därför inte är mening att
ta fram en utbildning till Simlinjeinstruktör vattenpolo än.



Diskussion kring om det behövs fler kursledare fördes. Poloutskottet anser att det på
sikt behövs fler kursledare.



Webbaserade utbildningar. I dagsläget finns det ett fåtal kursledare och vattenpolon
kommer att behöva utbilda fler på sikt.



Diskussion kring damgrupp och vad den eventuellt skulle göra. Damturneringarna har
mottagits positivt och Andrea har gjort utskick till föreningar inför hösten/våren.

+



Teknikbok för unga vattenpolospelare. Färdigställandet av boken är i en slutfas och
beräknas kunna ingå i utbildningen till Simlinjeassistent vattenpolo den 6-7 december.

3. Poolkampen
Roger gick igenom hur arbetet låg mot planen för 2014. Följande punkter diskuterades
närmare:


Peter, Roger och Andrea tar ett möte angående hur vi skulle kunna samarbeta med de
nya Simdistrikten. Peter kallar till ett möte.



En ny grupp med Szilard Pilz och Helena Mäkiaho Lindgren har tagit över drivandet
av Poolkampens hemsida, vilket anses som positivt.



Peter berättade om hur arbetet med rekrytering ser ut. Han åker till Skåne för ett antal
besök under vecka 42. Hans mål är att vara på 10 föreningsbesök under hösten.



Avgifterna för Poolkapen är ändrade och årsavgiften blir en licensavgift. Alla spelare
som deltar i Poolkampen registreras från och med nu i FX och får därmed även licens
för vattenpolo.



Peter meddelade att distributionen av startpaket från Arena ska ligga hos
Simförbundet. Peter utformar detaljerna med Arenas återförsäljare.



En diskussion kring sommarlägret fördes huruvida det ska ligga i samband med SMveckan eller på samma ställe varje år.



Priset på planen diskuterades och Roger uppdaterar blanketterna.

Roger drog också kortfattat igenom status hos alla föreningar.

4. Serier och arrangemang
Peter gick igenom hur arbetet låg mot planen för 2014. Följande punkt diskuterades närmare:


Poloutskottet anser att den kanske allra främsta orsaken till att det finns en del
frustration bland föreningarna är den sena och oklara serieplaneringen. Peter kommer
att göra ett arbete för att förbättra planeringen kring serierna och går vidare med det så
snart som möjligt.
Arbetet med att hitta personer som kan ta ett ansvar inom serier och arrangemang
fortsätter och Peter har träffat en person som förhoppningsvis kan ta
arrangemangsdelen. Arbetet med övriga namn fortsätter.

Peter berättade även att mycket tid i höst har lagts på implementering av det nya
resultatsystemet, FX. Alla tyckte att systemet verkar bra och att det kommer att innebära ett
stort lyft för vattenpolon.

5. Domare och regler
Lasse gick igenom hur arbetet låg mot planen för 2014. Följande punkter diskuterades
närmare:


En domarutbildning är planerad till den 25-26 oktober. Lasse meddelade att man kör
utbildningen med åtminstone 4-5 anmälda.



Lasse informerade om arbetet med utvärdering av domare och att det påbörjades under
NM för klubblag. Gruppen tyckte att det är mycket bra för utvecklingens skull att det
görs kontinuerliga utvärderingar av domarna.



En diskussion kring om man kan ha en domarclinique under NM för klubblag fördes.
Ingenting besämdes i frågan.

6. Elitutveckling och landslag
Alexandros gick igenom hur arbetet låg mot planen för 2014. Följande punkter diskuterades
närmare:


Alexandros berättade om kommande sammandragning och JNM.



Ett dokument om bidrag till internationella turneringar på hemmaplan behöver skickas
ut och Alexandros och Peter ser till att det görs.



En diskussion kring vilka kriterier som ska uppfyllas för att kunna bli aktuell för ett
elitbidrag från Simförbundet fördes, men man kom inte fram till något konkret i
frågan.

7. Övrigt
För att ha bättre koll på varandras område så tyckte Peter att det ska skickas in en rapport
varje kvartal från varje område med vad som är aktuellt. Peter går ut med mer information
kring det.
Mötet avslutades.

8. Nästa möte
Inget datum för nästa möte sattes utan Peter kallar till det.

