
Poloutskottsmöte   

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

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

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

AGENDA:  

1. LÅNEAVTAL FÖR SERIER SOM PÅBÖRJAS VÅREN 2021  

På förra poloutskottsmötet föreslog vi om att ta fram en ”anpassad” låneavtals- & 

övergångstid under denna hårt drabbade ”corona-vår”. Samtal med regelkommittén gjorde 

att vi avstod att kommunicera ut en sådan till klubbarna. Stefan förklarar. 

KOMMENTAR: För att kunna ändra tiden för övergångar eller låneavtal till kortare tid än de 

tre månader som gäller idag från att det sker och fram till finalspel genomförs, måste 

frågan tas upp av styrelsen för Svenska Simförbundet (även om det så är ett tillfälligt beslut 

under nuvarande pandemi). Då inga önskemål om övergångar eller lån av spelare inkommit 

ansåg poloutskottet att vår ”proaktiva handling” inte var nödvändig att gå vidare med.  

2. VÄRDEGRUNDSARBETE I FÖRENING  

Status på projektet.  

KOMMENTAR: Kort sammanfattning av aktuell status kring värdegrundsarbetet. Två föreningar i 

Stockholm har avslutat arbetet och i Skåne pågår arbetet i en förening. 

3. LANDSLAGSVERKSAMHET 2021-2022  

Kortfattad status. 

KOMMENTAR: Finland har meddelat att man har en förhoppning om att arrangera NM i vatten-

polo för U15, U17 för killar, samt juniorturnering för killar. Inget klart besked har ännu delgivits 

om det blir någon junior-turnering för tjejer. Vilken åldersgrupp det handlar om för juniorlag har 

inte nämnts. Frågan skall diskuteras med Finland och övriga länder när Finland gått vidare i sitt 

arbete kring turneringen.  

     Göran Kron meddelade poloutskottet att en enkät håller på att framställas för föreningar 

att fylla i angående deras inställning till landslagsaktiviteter utifrån den presentation som 

dem tidigare tagit del av. Enkäten är även tänkt att fungera som ett  nomineringsunderlag 

för föreningen att fylla i, för spelare, ledare m. fl. som anses lämpliga att delta i landslags-

aktiviteter i vattenpolo. Enkäten planeras att skickas ut under vecka 17. 

4. Serieplanering 

Tidigast 3 maj införs nya förhållningsregler kring corona-restriktioner. Första slutspel är 

planerat till den 28-30 maj (juniorer), helgen efter, 4-6 juni, U16 och veckoslutet 17-20 juni 

för Elitserien. Diskussion kring tänkbara upplägg.  

KOMMENTAR: Mötet ansåg det lämpligt att tillsammans med föreningarna vid nästa serie-

planeringsmöte diskutera möjligheten att spela färdigt seriespelet kommande månader, även om 

det innebär att serierna delvis spelas under månader då polon i vanliga fall har sitt sommar-

uppehåll. Släpper myndigheterna på nuvarande restriktioner och lagen åter kan börja träna finns 



goda förutsättningar om att boka tider i baden under sommarmånaderna. Om planerade 

slutspelsdatum i junior och U16 serier skall kunna hållas behöver lättnader kring restriktioner ske i 

början av maj. Om så inte sker kan dessa slutspel behöva skjutas på framtiden. En målsättning är 

att försöka spela färdigt alla serier och slutspel med mästerskapsstatus innan sommaruppehållet 

väl kommer. En reservplan kan däremot bli att ha slutspel för exempelvis Elitserien under augusti.  

5. BEACH-SM SOMMAREN 2021  

RF meddelade på fredag att förutsättningarna kring SM-veckan sommar i Halmstad har 

ändrats efter nya krav kring säkra avspärrningar från Polisen, m. m. Beachvattenpolo, kanat, 

rodd, med flera har plockats bort från arrangemanget då man inte kan avspärra nämnda idrotter 

med flera kring Nissan och centrala delar av Halmstad på ett säkert sätt. Vad gör vi istället? 

Diskussion.   

KOMMENTAR: Efter att föreningarna i samråd under ett framtida serieplaneringsmöte kommit 

överens om hur ”mästerskapsserier” skall slutföras skall föreningarna även tillfrågas hur vi gör 

med SM i Beachvattenpolo. Finns önskemål om att genomföra turneringen vid ett annat tillfälle 

än SM veckan sommar, behöver tid och alternativ spelplats diskuteras. Eventuellt kan en förening 

få i uppdrag att arrangera tävlingen.  

6. ÖVRIGA FRÅGOR  

KOMMENTAR: Inga övriga frågor togs upp. 

 

Anteckningar sammanställda av Stefan Keisu. 


