
Poloutskottsmöte   

Datum: 30 augusti, kl 17:15-18:30 – Teams videomöte.   

Deltagare: Stefan Keisu, Laura Griffin, Bengt Sehlmark, Stefan Mikaelsson, Göran Kron.  

AGENDA:  

1. LANDSLAGSENKÄT / UTTAGNA TRÄNARE 

Kompletterande uppgifter och besked om uttagningar. 

KOMMENTAR: Mötesdeltagarna informerades om att kompletterande uppgifter kring 

nominerade spelare samt uppgifter för fys-tester väntas komma från klubbarna under 

tisdagen den 31 augusti. Vissa klubbar har även blivit ombedda att ”se över” de omdömen 

dem lämnat gällande spelarnas ambition och talang. Vi samtalade även kring vilka tränare 

som blivit uttagna till både U15, U17 samt vilka ledare som är tilltänkta till tjejlaget. Tränarna 

för U15 och U17, samt tjejlaget tillkännages på svensksimidrott.se samt facebook under 

vecka 35. Damernas assisterande tränare tillkännages i början av vecka 36.   

     En fråga som diskuterades på mötet är om spelare som inte har svensk medborgarskap 

får representera ett svenskt landslag under NM. Frågan skall lyftas med förbundschefen ev. 

med Nordiska Simförbundet, samt den finska arrangören vad som gäller under turneringen.  

2. LANDSLAGSLÄGER  

Tankar kring landslagsläger 1 (september), landslagsläger 2 (oktober). 

KOMMENTAR: I korta ordalag informerades gruppen om hur upplägget för första 

landslagslägret i Eriksdalsbadet, andra helgen i september är tänkt att genomföras. Vilka 

grupper som deltar och hur tiderna i bassängen var tänkt att användas m. m. Andra lägret 

som genomförs i slutet av oktober månad diskuterades inte mer än vilka landslags grupper 

som då är tänkt att delta. Även det lägret kommer hållas i Eriksdalsbadet. 

3. VÄRDEGRUNDSARBETET  

Föreningar som inte följer ”spelreglerna” – vad skall följderna bli om man tydligt avviker 

från de gemensamma uppförande koderna vi kommit överens om? 

KOMMENTAR: Under värdegrundsarbeten med klubbarna har frågan ställts vad som skall 

gälla om klubbar som deltagit i värdegrundsarbetet inte följer de gemensamt utförda 

spelreglerna. Händelser som sker under match eller direkt anslutning före och efter har 

domare och delegat möjlighet att utfärda straff för, det som däremot sker före eller efter 

den tiden behöver direktiv utformas vad som skall gälla. Det bör framgå vilka mandat 

vattenpolons representanter har för att utfärda någon form av  bestraffning när tydliga 

övertramp görs mot de gemensamma spelreglerna som ligger utanför domarnas mandat.   

   Exempel från andra idrotter som ishockey togs upp där det är vanligt att spelare och 

deras föräldrar skriver under ett avtal med klubben spelaren representerar om att följa 

deras ”code of conduct”. Följer man inte dem finns möjlighet att spelaren utesluts ur 

föreningen när man missköter sig. På så sätt kan man delvis överlåta till klubbarna att ta 

ansvar för spelare och föräldrars beteende i anslutning till matcher, träning, med flera 



tillfällen där spelaren och i vissa fall även förälder deltar. Denna lösning täcker inte alla 

scenarier men en stor del av de problem som kan uppstå när polons spelregler inte 

efterlevs kan avhjälpas med ett liknande upplägg även för vattenpolon. Mötet beslutade 

inget, däremot skulle var och en fundera på vad som kan vara lämpliga åtgärder att vidta. 

4. LÅNEAVTAL  

Låneavtal i U16 & J20 – Tillåta låneavtal trots att kortare tid än 3 månader kvarstår till 

finalspel! 

KOMMENTAR: Nyligen startade ungdomsserierna U16 och J20 (samt senare i höst U18). 

Dessa serier pågår i viss mån kortare än tre månader. Efter att förening frågat om rätten att 

få upprätta ett låneavtal med spelare från klubb som inte längre har ett eget klubblag att 

representera i en viss serie lyftes frågan till poloutskottet, då den vanliga tidsgränsen på 3 

månader innan slutspel inte kan följas. U16 Div 1 serien pågår i höst i kortare tid än 2 

månader vilket även kommer gälla för U18. J20 pågår under ca tre månader men fick en 

tidig säsongstart då alla klubbar ännu inte var rustade fullt ut. Frågan om att godta ett 

undantag från tre månaders regel för dessa ungdoms och juniors serier togs upp av 

poloutskottet som beslutade att höstens ungdoms och juniorserier som spelas med 

komprimerade spelscheman skall ges tillåtelse att upprätta låneavtal trots att kortare tid än 

tre månader kvarstår innan finalspel genomförs. Kravet för att låneavtalet skall kunna 

godkännas är att serien i fråga (norra, södra osv.) inte redan startat. 

5. TRÄNARKONFERENS & SIMIDROTTSFORUM  

Vattenpolons program och konferensens genomförande. 

KOMMENTAR: Planerat innehåll i vattenpolons del av tränar konferensen och 

simidrottsforum gicks igenom. Verksamhetsutvecklare informerade att ett utskick skall 

mailas ut till poloföreningar under vecka 35 för att informera samtliga föreningar om 

innehållet och att det fortfarande går bra att anmäla intresse om av att delta.  

6. ALLSVENSKAN VS. ELITSERIEN 

Skall säsongs Allsvenskan innehålla kvalspel till Elitserien eller skall vi ha ”stängda ligor” 

som säsong 2020-2021? Finns intresse/ambition hos klubbarna om att kunna ”kvala”? 

KOMMENTAR: Mötet diskuterade frågan om vattenpolon skall hållas fast vid upplägget som 

gällt under säsong 2020-2021 mellan Elitserien och Allsvenskan, där båda serierna varit 

slutna. Det finns för och nackdelar med både öppen och sluten serie. Vi var eniga om att 

frågan är komplex och bör diskuteras med samtliga poloföreningar som deltar i senior 

serierna. Generellt kan sägas om där finns klubbar som är intresserade av att gå upp i 

Elitserien genom kvalspel bör vi gå tillbaks till att ha öppna serier med kvalspel mellan 

Elitserien och Allsvenskan. Finns inga sådana ambitioner i något Allsvenskt klubb kan det bli 

tal om att serierna även kommande säsong är låsta. Det medför i så fall att spelare kan 

representera både ett Allsvenskt lag och ett Elitserie lag. Har vi en öppen serie med kval 

möjligheter är det däremot inte möjligt att representera både ett Allsvenskt lag och 

Elitserie lag. Beslut i frågan skall tas innan Elitserien säsong 2021-2022 drar igång.  

Sammanställt av Stefan Keisu. 


