Mötesprotokoll Bredd- och utvecklingsgruppen för Svensk vattenpolo

Tid:

18-19 januari 2013

Plats:

Quality Hotel, Nacka

Närvarande:

Peter Hodor
Roger Sjösten
Andrea Davidsson
Bengt Lidh (19/1)
Lars Tannerfalk
Alexandros Vlastos

1. Inledning
Peter gick igenom agendan för mötet och det diskuterades kort vilka informationskanaler vi
kan använda oss av i framtiden. Gruppen kom fram till att det för närvarande är
Facebooksidan som är den främsta informationskanalen och att man därifrån kan länka till
SSF:s hemsida. Roger berättade även att Anna Hammar ska börja med ett månatligt
nyhetsbrev som innefattar alla simidrotter.
2. Åtgärdslistan från förra mötet
Varje delansvarig gick igenom de uppgifter de hade inför detta möte.
Peter meddelade att det har skickats ut ett mejl till alla kontaktpersoner inom Svensk
vattenpolo med information om den nya organisationen och att det även lades upp på SSF:s
hemsida.
Domare och regler:
Lars berättade att han bildat ett domarråd bestående av sig själv, Lars Skåål, Fredrik Armins
och Fredrik Månsson.
Vidare berättade Lars att även reglerna för vattenpolon uppdaterats och det finns en svensk
översättning av dessa.
Gruppen diskuterade även domarkläder och att de ska vara enhetliga för samtliga domare.
Gruppen diskuterade också om vi måste använda Arena för detta och att man skulle kolla
upp avtalet med Arena och vad det täcker. Man kom fram till att Peter bör se över avtalet

när han börjar jobba. Vad gäller färgkombinationer så kom gruppen fram till att Lars får
bestämma över det.
En diskussion fördes även angående att det ofta är dåligt ifyllda protokoll och att Anette
Nordlund ibland t.o.m. har svårt att tyda vilka lag det är som spelat match. Frågan kom även
upp angående möjligheten till elektroniska protokoll men man kom inte fram till något i
frågan.
Lars framförde att han eftersökte personliga samtal mellan domarna och spelarna/tränarna
vilken bl.a. kan innebära att man har ett tekniskt möte innan Final Four och att domarna
kommer ut till ledarkonferenser.
Vidare diskuterades frågan från förra mötet med att ha ett utvärderingssystem för domarna.
Lars framförde att det bästa vore om man kunde ha tre domare på matcherna där den tredje
utvärderar de två som dömer, men vi behöver se över kostnaderna för det. Alexandros
berättade om ett exempel där domarna hade kameror på huvudet där man kan i efterhand
se det domaren ser och på det sättet utvärdera domarens insats. Det diskuterades även
förslag huruvida två domare kan utvärdera varandra efter en match.
Lars ville även att man ska framföra att ledare är välkomna till att ta en diskussion med
domaren per telefon och att det välkomnas att göra så.
Gruppen diskuterade slutligen också om kostnaden för domarna bör ingå i serieavgiften och
kom fram till att den bör göra det.
Efter att Lars varit på möte med Regelkommittén så meddelade han att den sagt att vi kan
bestämma mycket av våra Tävlingsbestämmelser själva, så länge vi noggrant dokumenterar
dessa. Det sågs som positivt att vattenpolon kan styra mycket över detta själva.
Poolkampen:
Roger berättade kortfattat om vad som händer inom Poolkampen och framförde följande:
Det finns idag en organisation kring Poolkampen med regionansvariga och att det som
behöver förbättras är samarbetet med de olika distrikten.
Fokus ligger på att starta igång 10- årsklass i klubbarna och att det ska finnas Poolkampen i
samtliga regioner.
Turneringarna ska vara mer professionella och det ska finnas Poolkampenprylar till barnen.
Vidare så kommer även frågan angående vilka forum vi ska marknadsföra oss igenom.
Fokus kommer också behöva ligga på att få föreningarna att ta till sig Poolkampen bättre och
det blir ett jobb för Peter när han börjar som också kommer att behöva gå igenom budgeten
för Poolkampen.

Föreningsutveckling och utbildning:
Föreningsutveckling:
Andrea berättade att hon tittar på att tillsätta en arbetsgrupp som kan arbeta med att få fler
damer till vattenpolon och även göra en kartläggning av vilka damlag som finns idag. En
metod för att få fler damer skulle enligt Andrea kunna vara att genomföra olika aktiviteter
speciellt riktat till damer och att det finns möjligheter att söka pengar till detta genom
Idrottslyftet.
Målsättningen med att få fler damlag skulle enligt Andrea vara att ha minst en ny klubb
under SM i beachpolo 2013 och att ha minst 5 vattenpoloföreningar i alla flick- och damserier
2016.
Ett annat område som Andrea nämnde som fokusområde var att få till en välfungerande
organisation i befintliga vattenpoloföreningar genom olika åtgärder och genom detta få fler
ledare, tränare och spelare per klubb och en bättre ekonomi i föreningarna.
Utbildning: Inom området utbildning framförde Andrea att det behövs arbetas fram
utbildningsstrukturer för aktivitetsledare, domare- och funktionärer, organisationsledare och
spelare. En arbetsgrupp bör finnas inom varje område och Andrea hade några exempel på
personer som skulle kunna ingå i sådana grupper.
Målsättningen inom utbildningsområdet skulle enligt Andrea kunna vara att det finns en
utbildningsstruktur samt utbildningar framtagna för vattenpolons samtliga områden till 2016
samt att minst en utbildning/termin ska genomföras för varje framtagen utbildning under
2013-2016.
Serier och arrangemang:
Serier:
Bengt inledde med att berätta om nuläget i seriesystemet och den undergrupp som skulle
kunna arbeta med utveckling av seriesystemet.
Frågan angående vilken spelplan lagen får använda sig av diskuterades och Bengt framförde
att han tycker, med rådande läge inom vattenpolon, att klubbarna själva ska få bestämma
det. Andra i gruppen tyckte dock att det ska vara en bestämd spelplan om det är SM-status
på tävlingen/matchen och här kom frågan upp vem som ska besluta om dispenser i dessa
ärenden.
Vidare så kom gruppen fram till att det tidigt behöver gå ut ett tydligt utskick till samtliga
föreningar som ingår i seriespelet angående vad som gäller inför nästa säsong.

Lars lyfte frågan angående seriesystemet för division 1 och gruppen kom fram till att det i
division 1 södra i år kan spelas träningsturneringar istället för en serie.
På frågan angående när lagen behöver anmäla sig till serierna så tyckte Bengt att 31/5 är ett
bra datum och att det är lättare att stryka lag än att få in ett nytt lag i spelprogrammet.
Diskussion fördes angående om ett annat datum ska gälla för division 1-serierna och där kom
gruppen fram till att det datumet kan senareläggas till hösten.
Gruppen diskuterade även hur vi kan utveckla serien och något som ansågs viktigt är att vi får
fler matcher som betyder något. Som det är idag så är det för många matcher som spelas
utan betydelse för tabell, slutspel etc. och Bengt med arbetsgrupp kan se över hur ett nytt
system för serierna skulle kunna se ut. Målsättningen bör vara att till Simidrottsforum den
12-14 april kunna presentera ett förslag för seriesystemen 2013/2014.
Arrangemang:
Bengt tyckte att några praktiska regler ska ingå gällande hur vi framställer sporten, t.ex. att
man inte byter om på läktaren innan och efter match samt att lagen ska lämna in
laguppställningen i rätt tid.
Gruppen diskuterade att vi bör ta fram en manual för hur arrangemangen i Elitserien bör se
ut och att Peter eventuellt kunde hjälpa till och vara med att ta fram en
arrangemangsmanual.
SM i Beachpolo:
En speciell punkt under arrangemang som diskuterades var SM i beachpolo under SM-veckan
i Halmstad. Gruppen var överens om att det måste bli ett bra arrangemang eftersom TV
eventuellt sänder samt att det är ett bra tillfälle att visa upp sporten. Bengt berättade att det
för tillfället finns en arbetsgrupp bestående av sig själv, Berne och Göran Kron som arbetar
med detta. Roger tyckte att det vore bra om Peter också kunde ingå i en sådan grupp.
Alexandros framförde att han tyckte att alla lag som kvalar till finalen ska delta under samma
helg eftersom vi på så sätt får publik till matcherna och att det skulle vara bra för
gemenskapen inom vattenpolon med många spelare och ledare på plats. Övriga tyckte att
det lät som en bra idé.
En annan fråga som kom upp var vilken storlek på målen man ska använda sig av, 2 eller 2,5
meter, eftersom målen måste beställas. Vi kom inte fram till något beslut i frågan men det
diskuterades att målen i allmänhet måste anpassas stegvis beroende på vilken ålder utövarna
har. Detta är ett beslut som bör fattas relativt snabbt.
Roger påpekade även att vi måste genomföra en testturnering under våren.

Landslag och elitutveckling:
Alexandros meddelade att han vill jobba med två projekt gällande elitutveckling. Det ena är
att ta fram en fysprofil och det andra är att göra en utvecklingstrappa för spelare upp till 18
år.
Gällande fysprofilen så meddelade Alexandros att Göran Kron ska vara ansvarig för den och
att två personer, Karin och Silvije är anmälda att gå SOK:s utbildning för fysprofilen.
Angående undergrupper till landslag och elitutveckling så meddelade Alexandros att han har
ett par personer som han har kontaktat men att han inte fått svar från dem än. Han trodde
dock att det inte skulle vara några problem att hitta personer till detta.
En diskussion fördes vidare om vi överhuvudtaget ska använda termen ”landslag” utan
istället kalla det för elitutveckling. Enligt gruppen så tyckte samtliga att det bör ställas upp
vissa krav för att få representera Sverige i vattenpolo och att om lagen åker på turnering
eventuellt bör kalla sig ”Team Sweden”.
Angående aktiviteter för lagen så tyckte gruppen att vi bör, med rådande budget, satsa på
billiga träningsläger och liknande aktiviteter och om det ska åkas på turneringar så måste de
till största del vara självfinansierade. Gruppen tror att om man kan presentera bra och
kanske fler aktiviteter än tidigare samt satsar på lång sikt, så kan det tas emot bra i
vattenpolosverige. Andrea nämnde även att om man gör dessa läger för samtliga så kan man
söka pengar till dessa via Idrottslyftet. Roger framförde att han tyckte att det skulle vara en
generell kostnad för de spelare som deltar, oberoende var i Sverige man bor, så att det inte
blir så Stockholmscentrerat.
Alexandros framförde ett förslag angående utveckling för lagen som bestod i att
ungdomslandslaget för pojkar skulle kunna ha ett lag i damserien och att damlandslaget
skulle kunna delta i U-SM för pojkar. Gruppen tyckte att det lät som bra förslag och
Alexandros se över möjligheterna ytterligare.
Gruppen kom även fram till att vi med all sannolikhet behöver dra oss ur de turneringar vi är
anmälda till i år eftersom det kommer att bli för dyrt att åka på dem.
3. Strategiplan för de olika områdena på kort och lång sikt
För tillfället så ansåg gruppen att det viktiga är att varje person börjar genomföra de
omedelbara åtgärder som är viktiga för att vi ska komma igång med arbetet.
Domare och regler:
Lars tar fram en plan på vad de skulle vilja göra för domar- och regelutvecklingen och vad det
skulle tänkas kosta. Efter det så får man ta ställning till vad vi kan genomföra inom den
budget som finns och prioritera det viktigaste.

Förening och utbildning:
Andrea ser över ett förslag till en utbildningsstruktur och samlar även en arbetsgrupp till
detta. Hon kollar även på personer som skulle kunna ingå i en arbetsgrupp för att få in fler
dam- och flicklag.
Serier och arrangemang:
Bengt ser över seriesystemet och hur vi kan utveckla framförallt Elitserien för att kunna få
fler viktiga matcher.
Angående SM i Beachpolo så kollar Bengt med folk till en arbetsgrupp och Peter kontaktar
Bengt när han börjar arbeta för att se hur vi kan jobba med detta.
En arrangörsmanual ska tas fram och bör kunna presenteras på Simidrottsforum.
Landslag och Elitutveckling:
Alexandros tar fram en grov planering över vilka sammandragningar som skulle kunna tänkas
under 2013 och en budget för detta.
Han tar även fram en arbetsgrupp till att arbeta med utvecklingstrappan samt arbetar med
att implementera Fysprofilen.
Övrigt:
Peter ser över budgeten när han börjar sitt jobb för att alla delansvariga ska kunna veta till
vad och hur mycket pengar de har att röra sig med.
4. Planeringskonferensen
Roger gick kort igenom vad som skulle ske under Planeringskonferensen och vad som
förväntades av oss.
5. Operativa frågor
De operativa frågor som dykt upp behandlades.
6. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
7. Nästa möte
Nästa möte bestämdes preliminärt till den 24 mars.

8. Åtgärder till nästa möte
Se åtgärdslistan.
9. Mötet avslutas.

Åtgärdslista från möte 2012-12-17

Ärende

Ansvar

Klardatum

Status

Ta kontakt med personer som
kan vara intresserade av att
delta i undergrupper/projekt

Samtliga

2013-01-18

Klart

Skriva ett mejl att skicka ut till
föreningarna angående
gruppens arbete.

PH

2012-12-21

Klart

Prioriteringslista inom
respektive område.

Samtliga

2013-01-18

Ej klart

Ta reda på vilka evenemang
vi är anmälda till under 2013.

AD/BL

2013-01-18

Klart

Nytt klardatum

2013-03-24

Ny åtgärdslista

Ärende

Ansvar

Klardatum

Prioriteringslista inom
respektive område.

Samtliga

2013-03-24

Ta fram en plan för domaraktiviteter.

LT

2013-03-24

Samla arbetsgrupper samt
ta fram förslag på utbildningsstrukturer.

AD

2013-03-24

Förslag till seriesystem för
2013/2014.

BL

2013-03-24

Se över organisationen inför
SM i Beachpolo.

BL/PH

2013-03-24

Ta fram ett förslag till en
arrangörsmanual.

BL/PH

2013-03-24

Plan för aktiviteter för
landslagen under 2013.

AV

Snarast

Samla arbetsgrupp för landslag/
elitutveckling

AV

2013-03-24

Se över budget för 2013.

PH

Snarast

Status

Nytt klardatum

