
 
Serieplanerings möte vattenpolo  
Datum: 27 januari 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, 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 en punkt vi behöver ta beslut kring, och därefter punkter vi kan 
granska och diskutera kring under mötet. 

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

8 matcher i norra & 7 matcher i södra återstår att spela i grundserien (2 tjejmatcher). Fram till den 7 februari 

får inga matcher spelas. Frågan är om cup eller turneringsspel får spelas helgen 12-14 februari?  

Ställer vi in? 

KOMMENTAR: Mötet enades om att invänta svar från Folkhälsomyndigheten, RF & Svenska Simförbundet 

till att senast den 8 februari besluta om U18-slutspelet skall genomföras helgen 12-14 februari, eller ställas 

in. Det som krävs för att slutspelet skall kunna genomföras är att åldersgruppen födda 2002 eller senare får 

börja träna och spela igen, samt att ovannämnda parter tillåter ”cup / turneringsspel” för åldersgruppen 

2002 och yngre, helgen 12-14 februari. Likaså skall lag från andra delar av landet kunna resa till Stockholm 

för att kunna delta i mästerskapen. Kan lagen utanför Stockholm inte ta sig till huvudstaden är det heller ej 

möjligt att genomföra slutspelet. Mötet enades även om att de tre lag som idag är placerade 1:a – 3:a i 

respektive serie kvalificerar sig för slutspel, trots att lagen till dags dato spelat olika antal matcher. Det 

innebär att från killarnas södra serie har följande lag kvalificerat sig för eventuellt slutspel: Neptun, 

Linköping & SVA. Från killarnas norra serie har följande tre lag kvalificerat sig: Hellas, Järfälla & Falun. I 

tjejernas serie har följande lag tagit sig till det preliminära slutspelet: SPIF, Järfälla & Linköping.  

 
2. SERIESPEL & SLUTSPEL VÅREN 2021: 

ALTERNATIV 4: Grundserier och slutspel genomförs under våren enligt datum nedan: 

U18 – ? 

Elitserien – Grundserien spelas färdigt mellan vecka 10-19 (8 mars-16 maj). Semifinaler spelas under vecka 

20-23 (17 maj-13 juni). Final & bronsmatch vecka 24, lördag 19 juni (veckan innan midsommar, ej bokad).  

J20 – Grundserie spel mellan vecka 10-20 (8 mars-23maj). Slutspel vecka 21 (28-30 maj) i Linköping. 

U16 Div I – Seriespel mellan vecka 10-21 (8 mars-30 maj). Slutspel vecka 22 (5-7 juni). I Linköping alt. 

Stockholm. 

Allsvenskan – Grundserien spelas färdigt mellan vecka 10-20 (8 mars-23 maj). 

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.)  

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: Ovannämnda förslag på grundserie och slutspelsupplägg presenterades och accepterades 

som en tänkbar form för vårens serie- & slutspel. Ambitionen är att komma igång med seriespel vecka 10, 

d v s efter att sportloven har genomförts på de flesta platser i landet. Om pandemin fortfarande hindrar 

oss från att komma igång med seriespelet som planen visar utan först senare, får vi diskutera vid ett 

senare tillfälle hur vi gör ifall tiden inte räcker till för att genomföra seriespelet i sin helhet. Tidigare förslag 

på upplägg har även visat på mer komprimerade versioner om så är nödvändigt. 

 

3. GENOMFÖRANDE AV UTBILDNING PÅ KLUBBNIVÅ INFÖR SÄSONG 2021-2022 

Gäller alla klubbar med avsikt att spela seriespel säsong 2021-2022. 

KOMMENTAR: Verksamhetsutvecklare för vattenpolo på SSF presenterade kortfattat om den utbildning 

som samtliga klubbar med ambition om att spela seriespel säsong 2021-2022 skall genomföra inför 

seriestart kommande säsong. Det är ett värdegrundsarbete som har för avsikt att säkerställa att alla 

föreningar arbetar utifrån RF:s idéprogram ”Idrotten vill” samt vattenpolons gemensamt framtagna 

förhållningsregler ’Spelregler’.  

Har föreningen ingen värdegrund idag börjar man med att skapa den. Har man redan utformat en ”värdegrund” 

utgår man ifrån den i arbetet. Mer information om utbildningen presenteras på ett digitalt möte som 

samtliga poloföreningar bjuds in till. Mötet kommer preliminärt hållas digitalt onsdagen den 10 mars 2021. 

Ett krav som betonades under mötet var att samtliga coacher/tränare som ansvarar för ett lag i seriespel 

nästkommande säsong skall ha deltagit i arbetet kring föreningens värdegrund. 

  

4. ÖVRIGA FRÅGOR: 

KOMMENTAR: Inga övriga frågor togs upp.  

Anteckningar sammanställda av: Stefan Keisu, verksamhetsutvecklare vattenpolo, SSF. 


