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1. Inledning
Peter berättade kort om kommande SM-finaler och arrangemanget som är planerat kring dem.
Peter och Lasse berättade även kort om SM i Beach-vattenpolo och hur arbetet har fortskridit.

2. Domare och regler
Lasse föredrog vad som händer inom området ”domare och regler” och berörde följande
punkter:
Fortbildning: En fortbildning för befintliga domare har genomförts under Final Four-helgen
som verkar ha varit uppskattad. Lasse vill att detta blir ett återkommande inslag under åren.
Domarmanual: En domarmanual ha skapats och gicks igenom under fortbildningstillfället.
Domarmanual kommer att lanseras under maj månad.
Domargradering: Lasse förklarade riktlinjerna inför en kommande domargradering som ska
gälla från och med nästa säsong. Domarna ska delas in i kategorier bl.a. beroende på hur
mycket de dömer och domarna ska sedan kunna utses till matcher utifrån sin specifika
kategori.

+

Domarutbildning: Ett utbildningstillfälle är planerat till hösten men exakt datum har inte
kunnat bestämmas än. När det är mer bestämt hur det ser ut med sammandragningar och
andra tillfällen så kommer det att bestämmas ett datum för detta.
Alexandros berättade att han testat att använda kameror på domarnas huvuden för att kunna
utvärdera domarna i utbildningssyfte. Gruppen kom inte vidare i exakt hur detta skulle kunna
användas men att det verkade som en intressant idé.

Serier och arrangemang
Peter gick igenom området ”serier och arrangemang” och följande punkter diskuterades:
Databaserat resultatsystem: Ett databaserat resultatsystem ska vara levererat under maj månad
och ska börja användas i serierna nästa säsong. Eventuellt kommer systemet att testas under
SM i Beach-vattenpolo i sommar.
Herrarnas elitserie: Eftersom det under våren blivit uppenbart att systemet med att spela Final
Four och semifinaler på samma ställe har stora brister så diskuterades ett nytt serieupplägg.
Två olika förslag diskuterades men det blev till slut ett serieupplägg som påminner on det som
finns idag men att det spelas mer matcher på hemmaplan/bortaplan. Peter går ut med
informationen om det nya serieupplägget under veckan som kommer.
Serieavgifterna: Poloutskottet har ansett att domararvodet ska ingå i serieavgiften och att
kostnaderna för serierna ska gå jämnt upp med avgifterna. De avgifter som ligger idag har
varit desamma i minst 15 år och det är dags för en höjning av dessa. Peter presenterade en
uträkning som han har gjort som gicks igenom. Gruppen kom inte fram till hur det exakt ska
se ut så Peter fick i uppdrag att se över det igen och återkomma med ett nytt förslag. De nya
avgifterna ska ut tillsammans med inbjudan till serierna 2014/2015.
Tävlingsbestämmelser: De nya tävlingsbestämmelserna för vattenpolo kommer att
offentliggöras under maj månad och Peter gick igenom ett par punkter för diskussion. En
fråga som diskuterades var angående sanktion för Elitserielag som inte uppfyller
arrangörskraven för en Elitseriematch. För att höja statusen på matcherna i vattenpolo så
kommer det att finnas krav på arrangörerna för hur en match ska gå till. Gruppen kom inte
riktigt fram till hur en sanktion skulle kunna se ut och frågan bordlades.

Poolkampen
Roger föredrog om arbetet med Poolkampen och berörde följande punkter:

Fadderverksamhet: Ett fadderprojekt har lanserats där varje förening i Poolkampen har fått en
fadder i form av en regional konsulent som kommer att vara deras kontaktperson. Roger
berättar att anledningen till att fadderprojektet startat är för att föreningarna har svårt att
arbeta efter Poolkampen-konceptet och vissa föreningar har svårt att arbeta med rekrytering
på det sätt som Poolkampen vill. Faddrarna har tagit en första kontakt med sina föreningar
och han hoppas på ett bra utfall av denna verksamhet. Tanken är även att de regionala
konsulenterna ska ha arbetsträffar för att lättare kunna göra det jobb som ska göras.

Konferens: Roger tycker att vi är för långt ifrån Poolkampen-klubbarna vad gäller kontakt etc.
och vill kalla till en konferens där man samlar de befintliga klubbarna. Tidpunkt för detta är
inte klar men han hoppas att det eventuellt ska kunna gå att få ihop under våren.
Utbildning: Utbildningen till Simlinjeassistent Vattenpolo den 17-18 maj har fått en del
anmälningar men de regionala konsulenterna inom Poolkampen ska under veckan kontakta
sina föreningar och påminna dem om att anmäla sig.
Föreningar: Roger gick snabbt igenom listan med föreningar som har någon form av
verksamhet och de uppgick till ca 25 st. i dagsläget. Glädjande är att Poolkampen är den
verksamhet inom vattenpolo som har flest föreningar.
Poolkamp under SM-finalerna: Roger berättade om Poolkampen som kommer att spelas i
samband med SM-finalerna den 10 maj.

Föreningsutveckling och utbildning
Andrea gick igenom området ”föreningsutveckling och utbildning” med följande punkter:

Arbetsgrupper: Andrea vill bilda arbetsgrupper och en kortare diskussion fördes om det skulle
vara en fast grupp eller om det ska bildas grupper inför specifika projekt. Gruppen kom fram
till att det troligare skulle vara lättare att få folk till att engagera sig i dessa frågor om de fick
avgränsade uppgifter i specifika projekt.
Teknik för unga vattenpolospelare: Arbetet med boken ”Teknik för unga vattenpolospelare”
har gått in i en slutfas och ska korrekturläsas- Även arbetet med lay outen har påbörjats och
boken är planerad att bli klar i höst.
Seriekalender: Andrea vill skapa en seriekalender där man lägger in aktiviteter som är
planerade under året för att lättare kunna lägga serierna etc. Arbetet med en seriekalender
kommer att fortsätta under nästa möte i maj.
Damhelger: Andrea gick igenom de damhelger som genomförts i Stockholm, Linköping och
de som är planerade i Borås och Falun. Helgerna har varit lyckade och det är bra att ett första
steg mot att göra mer aktiviteter för tjejer har inletts.

Elitutveckling och landslag
Alexandros berättade om området ”elitutveckling och landslag” och vad som händer där:

Sammandragningar: Ett läger är inbokat till augusti och fler sammandragningar är planerade
till hösten. JNM är en inplanerad aktivitet och kommer i år att spelas i Danmark i november.
Årsplanering: Alexandros har tagit fram en årsplanering för varje åldersklass som ska gälla
för de kommande åren. Alexandros fick i uppdrag att få ner den i ett mer officiellt dokument
som ska skickas ut till föreningarna. Peter skapar en mall för detta.

Idrottslyftet: Vilka pengar vi kan få från Idrottslyftet berördes och Alexandros, Peter och
Andrea sätter sig och tittar på detta inom kort.
Utvecklingstrappa: Arbetet med en utvecklingstrappa för vattenpolo har inletts och
Christopher Vang är den som kommer att skriva den. Tanken är att upplägget ska vara
gemensamt med Simlinjen och ett möte har hållits med Henrik Forsberg, sportchef simning,
som berättat om arbetet med Simlinjen. En projektgrupp bestående av Christopher, Andrea,
Alexandros och Peter har haft ett par telefonmöten om hur upplägget och innehållet ska se ut.
Arbetet med utvecklingstrappan är planerat att ta minst ett år, troligtvis längre.

Nästa möte
Nästa möte bestämdes till slutet av maj och Peter går ut med en kallelse. Till det mötet ska
alla komma in med en aktivitetsplanering för hur året kommer att se ut inom deras område för
att då kunna se vilka helger som är upptagna för aktiviteter.

Vid protokollet,

Peter Hodor

