Mötesprokokoll Utvecklingsgruppen för Svensk vattenpolo
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Plats:

Svenska Simförbundet, Stockholm
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Peter Hodor
Bengt Lidh
Roger Sjösten
Alexandros Vlastos
Andrea Davidsson

Anmält förhinder:

Lars Tannerfalk

1. Inledning
Peter gick kort igenom hur han har kommit in i arbetet och att han har kommit igång och varit på en
del möten avseende Poolkampen.
2. Poolkampen
Roger gick igenom vilka klubbar som idag har någon form av verksamhet. Andrea ansåg att det var
väldigt viktigt att hålla kontakten med de klubbar som är i uppstartsfasen och ligga på dem så mycket
som möjligt. Bengt tyckte att det är viktigt att arbeta med att få igång fler regioner så att det kan vara
nära att ta sig med bil till en turnering. Enligt Roger så kommer arbetet att fokuseras på att få igång
turneringar i fler regioner till hösten och även att ligga på klubbarna att börja värva tioåringar.
Eftersom det kommer att bli sju distrikt så kommer det att vara viktigt att vi har ett bra samarbete
med dem. Peter har i uppgift att ta kontakt med Rolf Alm i styrelsen angående hur det kommer att
se ut med de nya distrikten. Peter fick även i uppgift att se över hur ett startpaket avseende
Poolkampen skulle kunna se ut via Arena.
Det diskuterades även möjligheten att arrangera en Poolkampenturnering under SM-finalerna den 4
maj och gruppen kom fram till ett förslag där Poolkampen går att genomföra då. Roger vill även
genomföra ett läger som kommer att vara i Halmstad under SM-veckan i juli.
Roger framförde även att vi ska se över hur vi kan göra en marknadsföringsfilm och Peter kollar med
sin pappa om han kan hjälpa till.

3. Domare och regler
Peter hade med sig en del frågor från Lars som han ville att vi skulle ta upp till diskussion. Frågorna
diskuterades och Peter återkopplar till Lars.
Frågan angående att göra ordentliga och dokumenterade Tävlingsbestämmelser diskuterades och
Peter tog på sig uppgiften att ordna med detta. Peter kollar till att börja med Magnus Stangenberg
om han skulle vara intresserad av att vara med och bidra.

4. Serier och arrangemang
Bengt tog upp frågan angående LUGI och att han varit i kontakt med berörda klubbar. Som det ser ut
så kommer den dispens som LUGI lämnat in att avslås.
Många frågor kom sedan upp angående tekniska detaljer avseende seriesystemet men detta faller in
under nya Tävlingsbestämmelser som Peter ansvarar för.
Behovet av en arrangemangsmanual diskuterades än en gång och Bengt ansvarar för att det
snarast tillsätts en arbetsgrupp som arbetar med detta. Angående SM-finalerna så sa Bengt att han
ansvarar för det arrangemanget tillsammans med vissa utvalda personer.
Att serieavgifterna höjs till nästa år togs också upp och Andrea nämnde att det måste informeras till
föreningarna att så kommer att ske.

Förslag på personer till arbetsgrupp till arrangemangsmanual: Jonas Linné, Andreas Sahlberg, Malou
Huisman.
Förslag på personer till arbetsgrupp till serieplanering: Claes Jutner, Bosse Jutner, Johann Zdolsek,
Bengt Lidh, Per-Arne Nilsson.
Bengt kontaktar personer för att se vilka som skulle kunna vara intresserade och Peter lägger ut en
förfrågan på Facebook.
Alexandros nämnde att han tycker att ungdomsdomare inom vattenpolo ska kunna få en del
ersättning och Bengt flaggade för de kostnader detta skulle kunna medföra.

Beach-polo
Peter kommer att så snart som möjligt gå ut med ett utskick till klubbarna angående SM-veckan.
Peter kollar även upp angående om det finns möjlighet till att få dispens för övergångar för Beachpolon.

5. Landslag och elitutveckling
Alexandros förevisade SuperCoachOnline, ett system för träningsplanering som används i flertalet
länder. Bengt tyckte att systemet skulle vara bra för orutinerade klubbar och Alexandros kontaktar
Paul Metz för att se om det finns möjligheter för oss att få prova det gratis eller åtminstone till en
låg kostnad.
Alexandros berättade om planeringen angående sammandragningarna och att vissa ska vara öppna
för alla och att vissa ska vara för de specifika landslagen. Målet är att hitta personer som kan ta
ansvar för lagen och att Alexandros helst inte ska sitta med för mycket administrativt. Alexandros
gick även igenom budgeten och hans planer för de pengarna vi har.
Vart pengarna ska läggas diskuterades och det fanns olika åsikter angående detta.
Vilka landslagsledare som skulle kunna vara aktuella gicks igenom och ett problem med detta har
varit att folk inte återkopplar på de förfrågningarna de får.

Fysprofilen
Karin Lidén och Alexandros ska åka ut till Bosön för att träffa Riksidrottscentrum och lära sig mer
angående hur de arbetar med Fysprofilen. Alexandros ska även träffa tränare i Grekland för att se hur
de arbetar med Fysprofilen där.
Roger lyfte frågan om klubbarna klarar av att testa sina spelare eftersom Karin Lidén inte kan åka ut
till varje klubb för att testa spelarna.

Utvecklingstrappan
Utvecklingstrappan diskuterades och Alexandros nämnde att Derrick Wood i Järfälla är intresserad av
att hjälpa till med den. Alexandros trodde att det går att finansiera till stor del via Idrottslyftet.

6. Föreningsutveckling och utbildning
Andrea gick igenom den nya utbildningsstrukturen och hur det är tänkt att vattenpolons utbildningar
ska passa in där. Roger fick i uppgift att ta fram en kursplan och ett datum för den första
utbildningen ska sättas ut, förslagsvis i maj.
Andrea vill tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta med utbildningen i steg 2 och även ta fram
kursmaterial för den. Gruppen diskuterade om det är bättre att vänta på utvecklingstrappan innan
utbildningen görs.
Angående damsatsningen så nämnde Andrea att många klubbar anmält intresse för att ha damlag i
seriesystemet inom fyra år och Andrea meddelade att hon vill ha turneringshelger för olika nivåer
och åldersgrupper. Gruppen diskuterade hur ett sådant upplägg skulle kunna se ut.

7. Simidrottsforum
Upplägget på Simidrottsforum diskuterades och gruppen kom fram till att varje person ska gå igenom
sitt område och sedan ta 15-20 minuters diskussion om det området.
Bengt meddelade att han inte kommer att kunna närvara på Simidrottsforum.
8. Övriga frågor
Andrea lyfte att hon inte tycker att det i utskicket inför Upptramp Cup i Järfälla ska stå att det är SSF
som är med och arrangerar.
Vidare så nämndes också att det är viktigt att alla använder sin mejladress från Simförbundet och att
alla på något sätt återkopplar på de mejl de får.

9. Mötet avslutades

Åtgärdslista från mötet den 18-19 januari 2013

Ärende

Ansvar

Klardatum

Status

Nytt klardatum

Prioriteringslista inom
respektive område

Samtliga

2013-03-24

Ej klart

2013-05-31

Ta fram en plan för domaraktiviteter

LT

2013-03-24

Ej klart

2013-05-31

Samla arbetsgrupper samt
ta fram förslag på utbildningsstrukturer.

AD

2013-03-24

Ej klart

2013-05-31

Förslag till seriesystem 2013/2014

BL

2013-03-24

Ej klart

2013-04-30

Se över organisation inför SM i
Beachpolo.

BL/PH

2013-03-24

Klart

Ta fram förslag till
arrangemangsmanual

BL/PH

2013-03-24

Ej klart

Plan för aktiviteter för
landslagen under 2013.

AV

2013-03-24

Klart

Samla arbetsgrupp för landslag/
elitutveckling

AV

2013-03-24

Ej klart

Se över budget för 2013.

PH

2013-03-24

Klart

2013-05-31

Snarast

Ny åtgärdslista

Ärende

Ansvar

Klardatum

Prioriteringslista inom
respektive område

Samtliga

2013-05-31

Ta fram en plan för domaraktiviteter

LT

2013-05-31

Samla arbetsgrupper samt
ta fram förslag på utbildningsstrukturer.

AD

2013-05-31

Förslag till seriesystem 2013/2014

BL

2013-04-30

Ta fram förslag till
arrangemangsmanual

BL

2013-06-30

Samla arbetsgrupp för landslag/
elitutveckling

AV

Snarast

Ta fram kursplan och genomföra
en utbildning steg 1

AD

2013-06-10

Ta fram förslag till nya Tävlingsbestämmelser.

PH

2013-06-30

Status

Nytt klardatum

