
Poloutskottsmöte   

Datum: 19 september, kl 17:15-18:45 – Teams videomöte.   

Deltog: Stefan Keisu (VU), Bengt Sehlmark, Göran Kron, Berne Andersson, Laura Griffin. 

AGENDA:  

1. REVIDERING AV TÄVLINGSBESTÄMMELSER! 

Efter genomgång av TK:s föreslagna justeringar/ändringar av polons Tävlingsbestämmelser 

på Pololedarkonferensen 3 september har TK arbetat vidare med dokumentet med några 

nya justeringar. Göran rapporterar kring statusen med arbetet.  

MÖTESANTECKNINGAR: TK har ett uppdaterat dokument med nya justeringar efter PL 

mötet 3 sept. TK-gruppen kommer granska dessa vid sitt nästa möte (vecka 40) för att 
sedan skicka det uppdaterade dokumentet till RK för godkännande. Vid sidan av själva 
tävlingsbestämmelserna arbetar TK även med att utforma förslag på justeringar i allmänna 

bestämmelser (Avsnitt B, kapitel 2), ’Representation’ samt (Avsnitt B, kapitel 3), - ’Mästerskaps-
bestämmelser’. Dessa justeringar behöver godkännas av SSF:s styrelse innan dem kan träda i 
kraft. Utöver det jobbar TK vidare med att utforma en form av ’disciplinnämnd’ inom polon.  

2. INFORMATIONSMÖTE KRING DAMERANS ’UTVECKLINGSLAG’ 

På onsdag den 21 september hålls ett informationsmöte kring tjejernas/damernas 

’Utvecklingslag’. VU informerar om tankarna med mötet. Bengt redogör för hur många 

nomineringar som kommit in till idag (måndag 19 sept.).  

DISKUSSION: Vilka krav ställer vi på spelare som blir uttagna? Hur bör åldersmixen se ut? Vilka 
ledare kommer gruppen bestå av? 

MÖTESANTECKNINGAR: Sammanlagt 44 spelare har nominerats av klubbarna till tjejernas/ 
damernas ’Utvecklingslag’. Åldersspannet går från spelare född 2008 till 1991. Merparten 

av spelarna är hemmahörande i svenska klubbar, men även ett antal spelare som är aktiva i 
andra länder har nominerats. Efter att ett antal ledare har intervjuats har landslags-
ledningen beslutat sig för att ny huvudcoach blir Jannica Wahlund, ass. coach blir Anne 

Mannela, och lagledare Bengt Lidh. Gällande åldersmixen är målsättningen att finna en 
mix av äldre, erfarna spelare som kan dela med sig av sina erfarenheter till de yngre 
spelarna. Som för herrar är intentionen att merparten tillhör de något yngre spelarna 

men kommer kunna variera lite beroende på tillfälle. Damerna kommer utgå ifrån samma 
fys-profil tester som killarna men genomföra färre antal övningar. Alla spelare som deltar 
i tjejernas utvecklingslag förväntas arbeta med att utveckla sin fysiska kapacitet. Utgångs-

punkten är att förbättra sin egen förmåga likväl som laget som helhet. Ambitionen är att våra 

landslag kommer väl förberedda inför varje match och turnering, gällande fysisk kapacitet. 

3. W.O. AVGIFT SÄSONG 2022-2023 
Under säsong 2022-2023 är tanken att matcher som ställs in skall klubben som ansvarar 

för den inställda matchen betala W.O. avgift – vilket inte krävts in senaste säsongerna, 
mer än i något specifikt fall.  

DISKUSSION: Vad anser vi vara en lämplig avgift att betala för W.O. för seniorer och ungdom?  

MÖTESANTECKNINGAR: För att stävja utvecklingen med att lag lämnar W. O. för matcher man 

av olika anledningar inte anser sig kunna spela, kommer WO-avgift tas ut kommande säsong. 
För U14 kommer det kosta 2000:- per match. För ungdomsmatcher (U16-U18-J20) tas en utgift 
på 4000:- vid W. O. i seriematch. För seniormatcher kommer det kosta klubbarna 6500:- att 

lämna W. O. för en match. Vid 2 W.O. i samma serie kan laget bli uteslutna ur serien. 



4. UTLANDSSVENSKAR MÖJLIGHETER ATT DELTA I LANDSLAGS SAMMANHANG 
En svensk spelare född 2005 boende i USA har visat intresse att delta i landslagssammanhang 

för sin åldersgrupp. Videoklipp har skickats in där han visar sina kunskaper samt aktuella 
sim-tider utifrån de tester som spelarna U17-laget ombeds skicka in. 

DISKUSSION: Hur förhåller vi oss till att ha med en svensk spelare bosatt i USA i landslags-
sammanhang för ungdomar? Vem står i så få fall för ”merkostnaden” för deltagandet? 

MÖTESANTECKNINGAR: Om spelaren själv kan stå för kostnaden att ta sig till och från Sverige 

ser vi inga problem med att låta spelaren delta i landslaget, om hen lever upp till de 
spelmässiga och fysiska krav vi har på alla i laget. I det här specifika fallet visar spelarens sim-
tider att han tillhör en av de bästa simmarna i truppen. Videosekvenser visar även upp goda 

egenskaper som spelare. Då han kan komma till Sverige några dagar innan avfärd till Litauen 
hinner han vara med och träna med Stockholmsklubbarna och ”spela in sig” med delar av 
U17-truppen som åker till NM. Båda tränarna för U17-truppen vill ha med honom vilket är 

en annan avgörande faktor till att spelaren kan bli uttagen.  

5. SERIESPEL FÖR U16-TJEJER  
Under Pololedarkonferensen kom det på tal om att en U16-serie borde startas för endast 

tjejer. Sista anmälningsdag är idag, måndag 19 september. Två lag har visat intresse.  

DISKUSSION: Anser PU om serien har minst två anmälda lag att den skall få SM-status som 
serie, och i så fall redan i år eller nästa? Skall spelarna även kunna delta i U16-mix? 

MÖTESANTECKNINGAR: Fyra lag har visat intresse att spela i U16-serien för tjejer (3:e laget 

kom till under PU-mötet och 4:e senare under vecka 38). Vi ser däremot inte att vi första 

året ger serien någon mästerskapsstatus. Initialt handlar det om att ”få i gång” verksamheten 
och då kan det krävas lite undantag med att exempelvis ge tillåtelse till någon spelare född 
2006 möjlighet att vara med, samt att lån av fler än fyra spelare kan tillåtas. Nästföljande 

säsong får vi granska om klubbarna får ihop lag utifrån de mästerskapsbestämmelser som 
alla lag som spelar i en mästerskapsserie behöver följa. När klubbarna kan leva upp till kraven 
kan även tjejernas U16-serie få Mästerskapsstatus. De tjejspelare som deltar i U16-serien för 

tjejer kan även delta i U16-serien med mixade lag.  

6. LITE ÖVRIGT SOM TOGS UPP PÅ POLOLEDARKONFERENSEN 

För låneavtal av minderåriga skall även en förälder signera sitt godkännande. + lite annat 
som togs upp på pololedarkonferensen 3-4 september.  

MÖTESANTECKNINGAR: Blankett för låneavtal kommer en rad läggas till där spelarens 
målsman signerar dokumentet och därmed godkänner att spelaren får lånas ut till en 
annan klubb. 
 

Sammanställt av Stefan Keisu 


