
 
Serieplanerings möte vattenpolo  
Datum: 20 januari 2021, kl 18:15-20:00 – 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, SPIF, SVA. 

AGENDA: 

SERIEPLANERING VÅREN 2021   
- Inget seriespel är i dagsläget tillåtet. Ifall seriespelet inte kommer igång snart behöver vissa 
prioriteringar göras. Här nedan följer några punkter vi bör diskutera och besluta kring under mötet. 

1. U18-SLUTSPEL: 
Helgen 12-14 februari är satt som sista datum för slutspel i U18-serien. 

Beslut behöver tas om vi kommer kunna slutföra seriespelet i tid för att genomföra slutspel i februari? 

KOMMENTAR: Förhoppningar finns kvar att hinna slutföra seriespel innan helgen 12-14 februari för att då 

kunna ha slutspel för U18. Beroende på vad myndigheter beslutar kring nya restriktioner från måndag den 

25 januari beslutade mötet att avvakta med besked kring U18-slutspel. På onsdag den 27 januari tar vi 

slutgiltigt besked om U18-slutspelet genomförs eller ställs in.   

2. PRIORITERING AV SERIESPEL: 
Under våren är följande serier aktiva: U18 (fram till 14 februari), Elitserien, Allsvenskan, J20, U16 Div I & II, 

samt U14. Här nedan följer en prioritering sett från Svenska Simförbundet. Vi får tillsammans enas om 

prioriteringsordningen.  
 

PRIORITERING: 

1. U18 (fram till den 14 februari, sedan avslutas serien, oavsett om slutspel har kunnat genomföras el. ej). 

2. Elitserien (två tänkbara datum för final & bronsmatch finns under våren. Tredje alt. senare i juni månad). 

3. J20 (serien skall spelas färdigt innan sommaruppehållet). 

4. U16 Div I (serien skall spelas färdigt innan sommaruppehållet).  

5. U16 Div II (sista datum för slutförande av serien är satt till den 2 maj men kan flyttas fram i tiden om 

serien inte hunnit spelas färdigt innan på grund av pandemin. Skall dock ske senast 30 maj.)  

6. U14 (samma som för U16 Div II kan serien förlängas till efter seriens slutdatum den 25 april ifall serien 

inte hunnit spelats färdigt. Skall senast vara färdig till den 30 maj.) 

KOMMENTAR: Vi enades på mötet att hålla oss till den föreslagna prioriteringen av seriespelet. Påbörjade 

serier försöker vi avsluta innan slutspel hålls (U18 & Elitserien). Serier som ännu ej påbörjats har fått 

serieupplägg som inte är för omfångsrika (U16 Div I & J20) och därmed känns realistiska att genomföra om 

myndigheterna åter tillåter matchspel under våren. Serier utan slutspel (U14 & U16 Div II) genomförs i den 

mån det är möjligt att spela matcher. Sista matchdatum i dessa två serier är satt till den 30 maj.  

     På frågan hur lagen haft tillåtelse att träna sedan seriespelet pausades i slutet av oktober växlade svaret 

från ingen träning alls, till att några kunnat genomföra träning i begränsad skala, gällande antalet som kan 

delta och på vilket sätt träningarna kunnat genomföras. En följdfråga som ställdes kring möjligheten att 

träna var hur vi skall resonera kring startdatum för matchspel igen i tanke på att några lag inte kunnat 

träna sedan slutet av oktober. Frågan  fick inget svar och får tas upp på nytt under nästa serieplaneringsmöte.  

 

 



3. SERIEFÖRÄNDRINGAR: 
Några förändringar har skett i U16 Div I sedan anmälningarna till serien gjordes. Eventuell omfördelning 

mellan södra och norra serien behöver diskuteras. Eventuell förändring kan även bli aktuell i J20-serien.  

U16 – Division 1 (mix) 

Upplägg enligt anmälningar hösten 2020: Nytt förslag på uppdelning: 

SÖDRA SERIEN: NORRA SERIEN: SÖDRA SERIEN: NORRA SERIEN: 

HÄVP Hellas  (dragit sig ur) HÄVP Järfälla 

LSF Järfälla LSF Neptun 

SK RAN Neptun SK RAN SPIF 

SPIF Team Polisen  Team Polisen 

Hellas har dragit sig ur seriespelet. Förslaget är att flytta SPIF från södra serien till Norra för att undvika långa 

resor under rådande situation. Det innebär samtidigt att vi har två lag från samma klubb i samma grundserie. 

Båda lagen skall ha separata lag där spelarna inte kan hoppa emellan lag SPIF och lag Team Polisen.  

KOMMENTAR: Vi enades på mötet att flytta över SPIF till norra serien då Hellas dragit sig ur, och inga lag 

skall resa långt till andra regioner för att spela matcher i dagsläget. Att Polisen redan har ett lag i norra 

serien såg mötet inte som något problem. Båda lagen har separata laguppställningar. 

J20 – killar 

Upplägg enligt anmälningar hösten 2020: Nytt förslag på uppdelning: 

SÖDRA SERIEN: NORRA SERIEN: SÖDRA SERIEN: MELLAN SERIEN: NORRA SERIEN: 

Järfälla Falun  LSF Falun Järfälla 

LSF Hellas SK RAN Hellas Neptun 

SK RAN Neptun SVA SKK SPIF 

SVA SKK    

 SPIF    

För att undvika långa resor under pandemin flyttas Järfälla från södra serien till norra. Det innebär tre lag i 

södra och sex lag i norra serien. Alternativt delas norra serien upp i en mellan och en norra serie med tre lag i 

varje för att inte få för många matcher i förhållande till södra serien.  

KOMMENTAR: Även i J20-serien var vi överens om att flytta över Järfälla till norra serien från södra för att 

slippa långa resor för spel i södra serien. I tanke på att fördelningen av lag därmed blev väldigt ojämn ansåg 

mötet det som lämpligt enligt förslaget ovan att dela upp norra serien i två serier (mellan & norra) och på 

så sätt få tre lag i alla serier. Denna fördelning gör det mer sannolikt att kunna genomförande seriespelet 

under våren då vi förmodligen även fortsättningsvis får leva med olika former av restriktioner.   

4. SLUTSPEL VÅREN 2021: 

ALTERNATIV 1: Grundserien slutförs under våren och sedan spelas slutspel enligt datum nedan: 

U18 – om grundserien hunnit slutföras spelas slutspelet helgen 12-14 februari, annars ställs serien in. 

Elitserien – Semifinaler bör spelas under mars-april månad. Två tänkbara datum för final & bronsmatcher; 

17 april, alt. den 24 april. Alt. 3, veckan innan midsommar (ej bokad).  

J20 – preliminärt sista helgen i maj (28-30 maj). 

U16 Div I – preliminärt första helgen i juni (5-7 juni). 

 

ALTERNATIV 2: Grundseriespel ställs in (gäller ej Elitserien). Mästerskapen genomförs bara genom ett samlat 

slutspel i varje serie. Slutspelen genomförs tors-söndag alt. fred-söndag med samtliga lag i varje serie. Lagen 

börjar med att spela ett gruppspel i en södra och en norra serie, sedan kvarts- & semifinaler och sedan 

placeringsmatcher. 

U18 – om grundserien hunnit slutföras spelas slutspelet helgen 12-14 februari, annars ställs serien in. 



Elitserien – Grundserien spelas färdigt under våren (fram till vecka 24, 19-20 juni). Semifinaler vecka 31-32, 

samt final vecka 33, söndag 22 augusti. Alternativ 3: Grundserien spelas klart till vecka 24, sedan 

genomförs ett slutspel med de fyra bästa lagen liknande förra året under vecka 32, 12-15 augusti. 

J20 – (28-30 maj). Förslag på upplägg: Inleds med gruppspel där 1:an från södra, 2:an från mellan och 3:an 

från norra bildar en ny grupp. Grupp två består då av 1:an från mellan, 2:an från norra samt 3:an från södra. 

Sista gruppen blir sedan 1:an från norra, 2:an från södra samt 3:an från mellan. 1:an i varje grupp går sedan 

till semifinal tillsammans med bästa 2:an. Därefter semifinal och placeringsmatcher.  

U16 Div I – (4-6 juni). Inleds med enkelt gruppspel (norra & södra). 1:an från gruppen med 4 lag går direkt till 

semifinal medans övriga sex lag spelar kvartsfinal. Sedan semifinal och placeringsmatcher. 

KOMMENTAR: De olika slutspelsalternativen diskuterades inte i detalj. Vi var alla av uppfattningen att i 

första hand genomföra grundserie och därefter slutspel som planerat i alla serier. Märker vi senare under 

våren att det kan bli svårt att genomföra så har vi några alternativ att arbeta utifrån. Inga andra beslut 

togs kring samtliga seriers slutspel mer än att vi väntar och ser hur seriespelet kan genomföras under våren. 

Gällande U18 kvarstår sista datum för slutspel helgen 12-14 februari, därefter lägger vi ner det slutspelet. 

Till skillnad från övriga slutspel under våren hör det hemma i säsong 2019-2020, övriga är för 2020-2021. 

Sista chans för slutspel i J20 och U16 Div I är att det sker innan sommaruppehållet. För Elitserien är sista 

chans för slutspel för säsong 2020-2021, i mitten av augusti.  

5. ÖVRIGA FRÅGOR: 
 Pololedarkonferens: Förslag att den hålls fysiskt helgen 8-9 maj. Alternativt komprimerat digital 8 maj. 

 Nytt digitalt möte med inriktning kring landslagsfrågor: Onsdag 17 mars kl 18:15-20:15. 

KOMMENTAR: Som avslutande punkter togs två framtida möten upp; Pololedarkonferensen och ett möte 

som skall handla om tänkt landslagsaktiviteter under 2021. Pololedarkonferensen är tänkt att genomföras 

helgen 8-9 maj. Blir mötet digitalt hålls det den 8 maj. Beslut om mötet hålls fysiskt eller digitalt tas senare 

i vår. Mötet som kommer behandla landslagsverksamhet för 2021 kommer hållas digitalt via Teams, 

preliminärt den 17 mars. Mer information kring det kommer i samband med att möteskallelse skickas ut. 

Övrig punkt som kom upp var att det finns en önskan om att domarutbildning hålls under våren. Det är ett 

lämpligt tillfälle att kunna erbjuda ungdomar som är intresserad av att utbilda sig till domare att göra det 

under en tid då det råder begränsade möjligheter att träna. Från förbundet sida har vi börja planera för att 

hålla den teoretiska delen av utbildningen digitalt. Det som bromsat oss är att en stor och viktig del av 

utbildningen är den praktiska delen. Halva delen av domarutbildning är teoretisk och den andra delen är 

praktik. På den praktiska delen får adepterna chansen att döma match med instruktör på plats, som 

omgående (eller efter match) kan hjälpa den nya domaren i sina beslut. För att kunna tillgodose behovet 

om utbildning skall vi arbeta på att komma igång med den teoretiska delen under våren och sedan 

komplettera med teorin senare i sommar/höst. Eventuellt får praktiken ske i samråd med redan utbildade 

domare i egna klubben som kan ansvara för att hjälpa de nya domarna med praktikdelen på hemma plan. 

Mötesanteckningar sammanställda av: Stefan Keisu, verksamhetsutvecklare vattenpolo 


