
 

Serieplanerings möte vattenpolo  
Datum:  4 maj 2021, kl 18:15-19:30 – Teams videomöte   

Kallade:  Falun/VSS, GSS, Hellas, HÄVP, Järfälla S, LSF, LUGI, Neptun, SK RAN, SKK, SPIF, SVA, USS. 

Deltog:  Falun/VSS, GSS, Hellas, HÄVP, Järfälla S, LSF, LUGI, Neptun, SK RAN, SKK, SVA. 

domarkommitté representant. 

AGENDA: 

1. SERIEPLANERING: 

Fram till den 16 maj får inga matcher spelas inomhus. Om myndigheterna lättar på restriktionerna 

från den 17:e maj finns möjlighet att påbörja seriespel helgen, 22-23 maj. Vilka serier som kan påbörjas 

kan diskuteras under mötet. Frågor att fundera på är: 

 Skall U16 & J20 serierna spelas under komprimerade former innan sommaruppehållet eller 

flyttas till att spelas under hösten och ha sitt slutspel under januari månad, som brukligt? 

Om så är fallet bör U18-serien spelas under våren 2022 som en följd av detta. 

KOMMENTAR: Efter att klubbarna gett sin bild/status på sina lokala förutsättningar gällande 

träning och match idag (och bedömd en bit framåt i tiden) enades mötes-deltagarna om att 

bästa förutsättningarna att kunna genomföra seriespel och slutspel för både U16 och J20 är 

genom att flytta seriestart till mitten av augusti. Med stränga restriktioner i både Östergötland 

och Dalarna samt studentfirande under juni månad räcker tiden inte till att hinna med både 

seriespel och slutspel. Nuvarande reserestriktioner sätter även det hinder för att matcher som 

kräver resande till annan ort inte är genomförbara. Tänkbar seriestart för U16 & J20 blir någon 

gång i mitten eller slutet av augusti månad. Båda serierna är planerade att spelas färdigt under 

hösten 2021 och sedan ge utrymme till U18-serien att påbörjas under 2021 och även den hinna 

ha sitt slutspel under 2021. 

 Skall spel i Elitserien återupptas innan sommaruppehållet eller flyttas fram till mitten av augusti?  

KOMMENTAR: Planerad nystart av Elitseriespel för säsong 2020-2021 enades mötet om kunde 

ske i mitten eller slutet av augusti. De ger samtliga lag liknande förutsättningar att komma igång 

med träning igen. Om lättnader i nuvarande restriktioner sker kan det bli tal om att föreningar 

bjuder in andra lag för vänskapsmatcher under sommaren. Med seriestart i mitten av augusti 

kan ett tänkbart datum för finalspel vara helgen vecka 39, lördag den 2 oktober. Seriestart för 

säsong 2021-2022 kan sedan bli några veckor senare.  

 Skall Elitseriens slutspel bestå av semifinaler eller en slutspelshelg?  

KOMMENTAR: Frågan diskuterades inte under mötet. Om tid finns är grundupplägget att 

slutspel spelas i form av semifinaler (bäst av 3 matcher ) som spelas under ca 2-3 veckor och 

därefter spelas bronsmatch och finaler under en helgdag. Räcker tiden inte till kan det bli tal 

om slutspelshelg istället där de fyra bästa lagen i både damernas och herrarnas serie gör upp i 

ett gruppspel och därefter placeringsmatcher.  

 



 

 

 

 

 

2. SM I BEACHVATTENPOLO: 

När SM-veckan komprimerade sitt arrangemang för att göra det ”säkrare” var beachvattenpolo tyvärr 

en av idrotterna som plockades bort. Nu när den inte längre är en del av SM-veckan är frågan om vi på 

egen hand skall arrangera vårt SM i Beachvattenpolo någon annanstans i sommar och vid annat tillfälle? 

Frågor att ta ställning till: 

 Finns intresse bland er föreningar att delta på ett Beach-SM om det arrangeras i egen regi 

under sommaren?  

KOMMENTAR: Inget beslutades under mötet kring arrangemang av Beach-SM. Utifrån vad 

som sker kring pandemin avvaktar vi närmare planering till senare datum.  

 Finns där någon förening som vill ta på sig arrangörskapet tillsammans med SSF?  

KOMMENTAR: LSF har visat intresse att vara medarrangör för en Beachpoloturnering om rätta 

förutsättningar finns i Östergötland under sommaren. Verksamhetsutvecklaren kommer även 

höra med Destination Halmstad om möjligheter finns att arrangera Beachpolo-SM i Halmstad, 

även om det inte sker under SM-veckans regi. SM i simning undersöker samma sak för sin del. 

 

3. ÖVRIGA FRÅGOR: 

Övriga anteckningar: 

KOMMENTAR: Årskalendern som var bifogad till möteskallelsen diskuterades något. Det är ett 

första utkast som kommer behöva anpassas utifrån de beslut som togs under mötet. Ny årskalender 

samt förslag på nytt upplägg för kvarvarande serier med SM-status kommer ut arbetas. 

Målsättningen är att vi har ett förslag att utgå ifrån för hösten 2021 och första ”utkast” för 

våren 2022 är klar och presenterad innan maj månads utgång 

 

Mötesanteckningar sammanställda av Stefan Keisu  


