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Inledning
Totalt hade Polutskottet tre möten i samband med SSF:s planeringskonferens men de
sammanfattas i samma protokoll. Syftet med mötena var att göra en verksamhetsplan för 2014
med detaljerade att göra-listor för varje specifikt ansvarig.
Peter började med att berätta om att den Flerårsplan som arbetats med under året och som
föreningarna under Pololedarkonferensen fick diskutera nu är färdig i tryck och ska
distribueras ut. Peter berättade också kortfattat om sitt år på Simförbundet som han upplever
som positivt men att arbetet nu går in i en viktig fas där aktiviteterna i Flerårsplanen ska
realiseras.

Serier och arrangemang
Detta område ligger fortfarande under Peter och arbetet med att hitta någon som är villig att ta
hela eller delar av detta område fortsätter. Gruppen diskuterade kortfattat några namn som
Peter skulle kunna gå vidare med.

+

Databaserat resultatsystem
Peter berättade om att arbetet med en leverantör av ett databaserat resultatsystem nu är igång
på allvar och att han haft ett möte med dem där han gett dem en ”önskelista” med de
funktioner som svensk vattenpolo skulle behöva. Innan arbetet går vidare så har Peter begärt
en ekonomisk rapport från leverantören för att säkerställa att det inte förekommer några
ekonomiska problem så att tid och energi inte investerats i onödan. Systemet ska vara
implementerat under slutet av våren och börja användas av föreningarna och SSF till
säsongen 2014/2015. Peter skickar även ut ”önskelistan” till samtliga i Poloutskottet för att se
att han inte missat något.

SM-finaler 2014 samt serieupplägg
Peter meddelade att en projektgrupp inför årets SM-finaler är under uppbyggnad och Peter
planerar ett första möte i början av februari. Poloutskottet vill att det ska läggas extra energi
på årets SM-finaler så att det blir ett så bra arrangemang som möjligt och att det även
dokumenteras en arrangemangsmanual för att bygga vidare på för Elitserien etc.
Gruppen diskuterade även ett alternativt serieupplägg till nästa säsong där Final Four ersätts
av en serie där Elitserien delas upp i en ”Elit A och en ”Elit B” efter grundserien där lagen
möter varandra inom gruppen. Alla tyckte att det fanns potential i förslaget och Peter kommer
att ta fram ett underlag på hur det skulle kunna se ut. Fördelen som Peter från SSF:s sida såg
var att arrangörskapet för matcherna kan läggas ut på respektive förening istället för att man
behöver jaga arrangörer. Peter berättade också att det var svårt att planera ett arrangemang för
SM-finalerna när man inte vet om det blir två eller tre dagar och gruppen diskuterade om det
fanns möjlighet till att spela lördag/söndag i avgörande i en match med semifinaler på
lördagen och finaler på söndagen. Peter tar även här fram ett förslag på hur det skulle kunna
se ut för vidare arbete.
En kortare diskussion fördes även om att USM C bör ligga på hösten eftersom dagens spelare
i Poolkampen inte får spela matcher för på våren efter att de är för gamla för Poolkampen
våren innan. Inget beslut togs men Peter ser över möjligheterna.

Domararvode
Poloutskottets ambition är att inkludera domararvodena i serieavgiften och sköta alla
utbetalningar via SSF. Ett förslag var att ha ett ”rabattsystem” där det blir en billigare
serieavgift om man har lag i ungdomsklasser etc.
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Föreningsutvecklings och utbildning
Andrea berättade om vad som sker inom föreningsutveckling och utbildning vad som är
planerat.

Utbildning
Andrea undrade om den utbildning, som bygger på Simlinjen, är för omfattande för att våra
tränare ska gå hela stegen. Alternativet är att skapa en helt egen utbildning men gruppen
tyckte att det är bra att kunna ta så mycket som möjligt av simningens utbildningar.
Nästa utbildningstillfälle för ”Simlinjeassistent vattenpolo” är satt till 17-18 maj och en
utbildning till planeras att hållas till hösten. Gruppen hade även en diskussion om det idag
finns underlag för att genomföra ett utbildningstillfälle inom ”Simlinjeinstruktör vattenpolo”,
en utbildning som skulle behövas ta fram. Andrea ska kolla upp vilket tränarunderlag det
finns som gått stegen innan Simlinjeinstruktör. Det diskuterades också att i och med
utbildningens omfattning så skulle det vara bra om en påminnelse till tränarna om när nästa
delutbildning går.

Damhelger
Den första damhelgen anordnades i Neptuns regi och flera planeras till våren. Helgen
upplevdes som uppskattad. Gruppen diskuterade även hur man kan arbeta mer med att stärka
tillväxten på damsidan och det som påtalades var att främst göra punktinsatser mot specifika
föreningar.

Idrottslyftet
En diskussion angående hur SSF ska arbeta för att vattenpoloföreningar ska få större del av
Idrottslyftsmedel fördes och det gruppen kom fram till vara att, eftersom föreningarna idag
inte ansöker om egna Idrottslyftsprojekt i så stor utsträckning, det är effektivast att satsa på
Idrottslyftsbidrag för centrala aktiviteter/projekt inom Poolkampen, damturneringar etc.

Manual föreningsutveckling
Ett förslag som gruppen tyckte var bra var att skapa en manual för hur man på ett bra sätt
bygger upp en förening inom vattenpolo. Var i prioriteringsordningen det skulle hamna
pratades inte vidare om.

+

Poolkampen
Roger berättade utifrån en att göra-lista vad som är prioriterat inför 2014. Några av de saker
som togs upp var:











Samarbete med de nya simdistrikten ska vara utarbetat och inlett.
Ett nationellt läger för Poolkampen ska ha genomförts under sommaren 2014.
Poolkamp under SM-finalerna.
Startpaket från Arena.
Bättre fart på hemsidan.
Uppgradera Poolkampsplanen.
Licensiering av spelare klar.
Fortsätta att förbättra turneringsformatet.
Fortsatt arbete med att få in nya föreningar.
Hjälpa nya föreningar i Poolkampen med att komma igång.

Organisation
Både Roger och Peter tyckte att organisationen kring nya föreningar behöver effektiviseras
eftersom det börjar bli många föreningar för Peter att ensam hålla reda på. Det som bestämdes
var att varje regionsansvarig skulle få ett antal föreningar att hålla kontakten med för att vara
kontaktperson och ringa höra hur det går med rekrytering etc. Peter behåller de föreningar
som är i uppstartsfas och ansvarar även för att hitta nya föreningar. Roger gör en fördelning
över föreningarna.

Domare och regler
I Lasses frånvaro så föredrog Peter om området.

Utbildning
Peter berättade att kontakt har tagits med Fredrik Månsson om att göra en utbildning för
nybörjardomare. Fredrik har tagit på sig att ta fram material och ett första utbildningstillfälle
är planerat att hållas i höst i samband med att det går att genomföra praktik.
Peter meddelade att det även planeras en fortbildning för vissa utvalda befintliga domare
under Final Four-helgen i Fredrik Månssons regi. Gruppen tyckte att det var bra att domarna
får en genomgång då men såg gärna att åtminstone Stockholmsdomarna kan ses någon kväll
innan dess för att diskutera igenom de nya reglerna. Gruppen har fått indikationer på att det på
många håll inte döms enligt de nya reglerna vilket skapar förvirring hos spelare och ledare.
Peter pratar med Lasse om åtgärder.
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Utvärdering av domare
Gruppen tyckte att ett utvärderingssystem för domarna behövs och Lasse får i uppdrag att
komma fram till ett. Olika varianter diskuterades och även om domarna som i de flesta fall
känner varandra väldigt väl klarar av att utvärdera varandra på ett kritiskt och konstruktivt
sätt.

Gradering av domare
Gruppen tyckte även att det ska finnas ett graderingssystem för domare där det ska finnas
vissa kriterier för att få döma vissa matcher. Domarna på domarlistan ska veta varför de
tilldelas matcher eller inte samt vilka matcher de är aktuella för. Genomgången
domarutbildning och dömt ett visst antal matcher på en viss nivå är exempel på kriterier som
diskuterades. Gruppen tyckte även att det bör finnas kriterier för vilka man som domare får
döma. Före detta lag? Sambo i deltagande lag? etc. Lasse får i uppdrag att se över riktlinjer
för detta och vad som är möjligt med tanke på att vattenpolo är en liten idrott i Sverige där
många känner varandra.

Domarmanual
Peter meddelade att han skapat ett utkast till en domarmanual som ska skickas till Lasse
Tannerfalk, Fredrik Armins och Fredrik Månsson för synpunkter. Domarmanualen ska ta
sikte på domarnas agerande och inte specifika regler men kommer att vara relativt
omfattande. Domarna kommer att få en viktig roll i att matcharrangemangen håller en viss
standard och att funktionärer etc. sköter sina uppgifter på ett korrekt sätt. Arbetet med
domarmanualen ska vara klart under våren.

Landslag och elitutveckling
Alexandros berättade om det viktigaste som är planerat inför 2014.

Utvecklingstrappa
Arbetet med utvecklingstrappan har påbörjats och Christopher Vang har åtagit sig uppgiften
att skriva den. Hur den ska se ut exakt är i dagsläget inte klart men ett första möte med Henrik
Forsberg, sportchef simning som nyligen arbetat med simningens utvecklingstrappa, ska
planeras in så snart som möjligt. Alexandros vill att man ska ta fram riktlinjer för helheten
först, men att man sedan fokuserar på att få klart de yngsta åldrarna i trappan så att man kan
börja använda den på de barn som kommer ut från Poolkampen så snart som möjligt.
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Aktiviteter för spelare
Alexandros vill genomföra ett bra fyradagars-läger under sommaren samt även
sammandragningar under hösten. Alexandros får i uppdrag att inkomma med en detaljerad
årsplanering som kan användas över tid för alla ådersklasser, så att alla spelare och föreningar
vet vad som förväntas genomföras under ett år.

Övrigt
Övriga frågor som diskuterades:

Flerårsplanen
Flerårsplanen finns nu i tryck och gruppen diskuterade hur den ska distribueras. Det man kom
fram till vara att den ska läggas upp digitalt och att man även ska skicka den till
kontaktpersoner i föreningarna.

Samarbete i distrikten
Att utveckla samarbetet med de nya distrikten såg gruppen som mycket viktigt och Peter tar
kontakt med respektive distrikt under våren för att se hur ett sådant samarbete skulle kunna se
ut.
”Teknik för unga vattenpolospelare”
Roger förevisade tränarhandboken ”Teknik för unga vattenpolospelare” som han och
Christopher Vang har arbetat med under ca två års tid. Boken ska läsas igenom och
kompletteras en del och Andrea tar kontakt med SISU för att se över vidare arbete där.

Styrelse SSF
Poloutskottet tycker att det är en bra idé att ha någon från vattenpolon representerad i
förbundsstyrelsen. Till detta år är det för knappt med tid men det är definitivt en fråga att lyfta
till nästa år, förutsatt att någon styrelseledamot inte kandiderar.

Att göra-listor
Peter skickar efter mötet ut ”att göra-listor” till samtliga för att alla ska ha en överblick om
vad som ska genomföras under 2014.

+

Nästa möte
Inget datum sattes ut för nästa möte. Peter kallar till det under tidig vår eller vid behov.

Vid protokollet:

Justerat:

Peter Hodor

Andrea Davidsson
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