
Poloutskottsmöte  
Datum: 15 februari, kl 18:15-19:30 – Teams videomöte.  
 

Kallade: Stefan Keisu, Chloe Nauta, Laura Griffin, Bengt Sehlmark, Lars Tannerfalk, Stefan Mikaelsson, 

Göran Kron. 

Deltog: Stefan Keisu, Laura Griffin, Bengt Sehlmark, Lars Tannerfalk, Göran Kron. 

AGENDA: 

1. INNEVARANDE SÄSONGS SERIESPEL & SLUTSPEL 
Planen är att komma igång med seriespel efter sportloven, vecka 10. Slutspel för J20, U16 
och Elitserien maj-juni. Lite diskussion kring genomförande. 

KOMMENTAR: Verksamhetsutvecklare informerade att förhoppningen är att kunna återgå 
till seriespel vecka 10 (inga garantier att det sker kan dock lämnas), för serier som fått pausas  
p g a pandemin. Likaså fick poloutskottets deltagare veta att serierna som skall starta under 
vintern 2021 har odisponerats något. I killarnas J20 serie har lagen fördelats om i tre serier 
(södra, mellan & norra). Ändringen har skett för att inte behöva placera något Stockholmslag 
i södra serien vilket innebär långa resor som skall undvikas under dessa pandemitider. 
Omfördelningen från två serier till tre innebär också färre matcher per grupp som spelas vilket 
ökar möjligheten att kunna genomföra seriespelet under rådande pandemi. Följande lag spelar i 
J20 serien: J20 killar: Södra serien: LSF, SK RAN & SVA. Mellan serien: Falun, Hellas & SKK. 
Norra serien: Järfälla, Neptun & SPIF. Tjejernas J20-serie består av; Järfälla, LSF, SKK & SPIF. 
LUGI drog tillbaks sin anmälan under hösten och deltar därmed inte i tjejernas serie. En annan 
serieförändring som togs upp var i U16 mix Divs 1, där SPIF:s andra lag som tidigare varit 
placerad i södra serien flyttas till norra serien av samma anledning som i killarnas J20-serie; 
för att slippa långa resor för spel i södra serien. En övrig förändring i norra serien är att 
Hellas dragit sig ur p g a brist på spelare. Södra U16-serien består nu av 3 lag (HÄVP, LSF & 
SK RAN). Norra serien består av följande fyra lag: Järfälla, Neptun, SPIF & Team Polisen.  

Kring slutspel så informerades poloutskottet av verksamhetsutvecklare att de planer som 
diskuterats under serieplaneringsmötena med samtliga klubbar som deltar i seriespel är att 
Elitseriens slutspel är tänkt att spelas helgen 17-20 juni. Om serien och semifinaler hunnit 
spelas blir det placeringsmatcher på lördag den 19 juni. Om de fyra bästa lagen har korats 
efter seriespelets slutförande men inga semifinaler har kunnat spelas kan slutspelet 
eventuellt genomföras i ett komprimerat helgslutspel, där lagen möter varandra en gång och 
att turneringen avslutas med placeringsmatcher. Slutspel för J20 planeras att genomföras 
helgen 28-30 maj preliminärt i Tinnerbäcksbadet (Linköping). Två bästa lagen från killarnas 
tre serier går till slutspel. U16:s slutspel planeras att genomföras 4-6 juni antingen i 
Stockholm eller i Ängelholm. Det är ännu inte beslutat hur många lag i U16 som går till 
slutspel nu när 7 lag deltar i seriespel, likaså om samtliga 4 tjejlag går till J20-slutspel.  

2. BEACH-SM SOMMAREN 2021 
RF och Halmstad planerar för att genomföra SM-veckan sommar 2021. Diskussion kring det.  

KOMMENTAR: RF & Destination Halmstad förbereder inför sommarens SM-vecka sommar 
2021 och har siktet inställt på att kunna genomföra arrangemanget den 30 juni-6 juli. För SM 
i Beachpolo är dagarna för turneringen planerad till 2-4 juli (fred-sönd). Spelplatsen blir som 
sommaren 2013, i Nissan vid Picasso Parken i centrala Halmstad.  



 

 

3. VÄRDEGRUNDSARBETE I FÖRENING 
Lite om planerna kring värdegrundsarbetet inför säsong 2021-2022.  

KOMMENTAR: Verksamhetsutvecklare informerade lite om syftet med värdegrundsarbetet, 
samt hur genomförandet är tänkt att ske. Informationsmöte kommer hållas med klubbarna 
vecka 10. Med start vecka 11 skall sedan föreningarna kunna boka upp tider med konsulter 
från SISU i sitt distrikt. Alla klubbar med avsikt att delta i seriespel kommande säsong (21-22) 
skall ha genomgått utbildningen innan seriestart för att få delta i seriespel. 

DOMARUTBILDNING 
Hitta formerna för att genomföra utbildningen delvis digitalt och delvis fysiskt. 

KOMMENTAR: Det finns en efterfrågan på domarutbildning bland klubbarna bl a då spelarna 
för tillfället inte har tillåtelse att spela matcher. Det som hindrat oss från att genomföra 
domarutbildning har varit att den praktiska delen av utbildningen inte kan genomföras om 
inga matcher kan spelas. Praktiken är en väsentlig del av utbildningen och behöver 
genomföras för att domarna skall kunna bedömas och få sitt godkännande att börja döma. 
För att komma igång med utbildningar är tanken att genomföra teoridelen digitalt 
gemensamt för alla som anmäler sig, från södra delen av landet till norra. Den praktiska 
delen genomförs sedan senare i vår när matcher åter får spelas. Även fast vi i dagsläget inte 
har någon klar lösning hur praktiken skall genomföras så ämnar vi att genomföra teoridelen 
under våren för att ta vara på det intresse som finns, och likaså ta tillvara den tid som finns 
bland spelare och ledare.  

4. KOMMANDE SÄSONG (2021-2022) 
Seriestart i mitten av september, läger, nystart på Poolkampen, tränarkonferens m. m. 

KOMMENTAR: Lite tankar kring kommande säsong presenterades av verksamhetsutvecklare. 
Målsättningen är att starta några serier i mitten av september månad och sedan resterande 
serier som börjar under hösten under oktober ev. även november. Avstämning behöver ske 
med planer för herrarnas Nordic League serie. Om pandemin inte sätter ”käppar i hjulen” är 
tanken att genomföra regionala läger under hösten dels i Stockholm samt i Skåne. Lägren är 
tänkt för spelare som kan vara landslagsaktuella för spel i NM, eller i eventuell vänskapsmatch 
senare under hösten. Gällande Poolkamper som lyst med sin frånvaro under senaste pandemi 
året (men även åren före) så är ambitionen att sätta fokus på att genomföra dessa mer kontinuerligt 
igen efter att pandemin inte längre hindrar oss från att samla spelare från olika klubbar.    
     Tränarkonferensen som genomförs för samtliga simidrotter vartannat år och som var 
planerad att ske i september 2020 är nu framflyttat till den 17-19 september 2021, och kommer 
hållas i Upplands Väsby. För polons del planeras att dels ha gemensamma föreläsningar med 
andra sim grenarna men sedan även ha egna pass med utgångspunkt ifrån vattenpoloverksamhet.  

5. ÖVRIGA FRÅGOR! 

KOMMENTAR: Inga övriga frågor togs upp.  


