
Poloutskottsmöte  
Datum: 23 mars, kl 17:00-19:00 – Zoom videomöte 

Deltagande: Stefan Keisu, Bengt Sehlmark, Lars Tannerfalk, Stefan Mikaelsson. 

KOMMENTAR: Chloe Nauta och Laura Griffin kunde tyvärr ej delta på mötet.   

AGENDA: 

RESTERANDE DEL AV SÄSONG 2019-2020: 
Fem serier är för närvande begränsade av att spela klart sin säsong på grund av corona virusets framfart 
(Allsvenskan, Elitserien dam & herr samt U18 för killar & tjejer). För tillfället är det beslutat att fyra 
veckors spel är inställt på grund av rådande situation. Hur ser vi på framtiden? 

Tänkbara scenarier: 

1. Allt vidare seriespel ställs in och säsongen avslutas. 
 

2. Resterande 11 matcher i Allsvenskan ställs in och serien avslutas.  
Elitserien & U18 serierna spelar slutspel under var sin helg i cup form. Vinnarna blir svenska 
mästare säsong 2019-2020. 
 

3. Allsvenskan samlar sina matcher (med undantag från matchen HÄVP-LSF som får spelas separat) 
under en helg (exempelvis 15-17 maj i Eriksdalsbadet) och slutför säsongen. 
Elitserien för damer & herrar har slutspel i cup form helgen 5-7 juni (eller alternativ helg) i 
Eriksdalsbadet. Vinnarna blir Sv-Mästare säsong 2019-2020. 
U18-slutspel med samtliga lag i serien spelas en helg i Tinnerbäcksbadet (5-7 juni är i dagsläget 
bokat). Vinnarna blir U18-Mästare säsong 2019-2020. 
 

4. Samtliga serier skjuts fram och slutförs senast sista augusti. 

KOMMENTAR: På mötet diskuterade vi de olika alternativ vi såg som tänkbara beslut att ta kring 
resterande del av säsongen. Vi konstaterade att det i dagsläget inte med säkerhet går att ta ett beslut 
om det senare i vår är möjligt att genomföra en komprimerad spelhelg för en serie. Utskottets 
rekommendation till mötet den 25 mars är att vi ställer in allt spel fram till helgen 15-17 maj då 
Eriksdalsbadet är bokat för vattenpolo. När nästa beslut tas anser poloutskottet följande: Om läget i 
samhället tillåter att exempelvis en spelhelg genomförs för att slutföra en serie så skall alla lag i den 
serien vara överens om att man skall spela för att det skall genomföras. Varje serie kan däremot ta sitt 
eget beslut. Elitserien tar beslut för sin serie (både dam & herr), Allsvenskan tar beslut om sin serie, och 
ytterligare en för U18 (kill & tjej).  

SM-VECKAN SOMMAR I HALMSTAD (BEACH-POLO SM): 
Besked från Halmstad och RF om SM-veckan sommar 2020 kommer genomföras eller ej beslutas senast 
den 28 april. I dagsläget är det ovisst om den blir av. Om den blir inställd kan det öppna upp för 
seriespel/slutspel helgen efter midsommar.  

KOMMENTAR: Onsdag den 29 april föreslår Poloutskottet att beslut fattas om något mer matchspel skall 
genomföras under säsongen. Senast dagen innan tar SM-veckan sommar sitt beslut om SM-veckan sommar 
skall genomföras eller ställas in, vilket påverkar om SM i Beachvattenpolo skall genomföras eller ej.  

LANDSLAGSAKTIVITETER 2020: 

Nordiska Mästerskapen i Finland, november 2020. U15 & U17 för killar. J20 tjejer (ev. J20 killar).  

Preliminärt breddläger i slutet av augusti Stockholm, ett läger i slutet av oktober.  



KOMMENTAR: Ingen ny information har kommit från Finland om årets NM för ungdomar. Sannolikt blir 

turneringen av för U15 & U17. Hur det blir med J20 för tjejer och killar är fortfarande ovisst. Planen är att vi 

håller ett breddläger i Stockholm i slutet av augusti som första uttagningsläger och sedan ha ytterligare ett 

läger någon gång i oktober.  

NYA FORMER AV POLO: 
1. Pengar sökta från Framåtfonden för ”Polo på stranden”. Besked denna vecka.  
2. Starta en arbetsgrupp för 3x3 polo (möjliggöra för mindre föreningar att delta i matchspel) 

KOMMENTAR: Under veckan väntas vi få svar från RF om vi får något bidrag från Framåtfonden för vårt 
projekt ”Polo på stranden”. Om beskedet är positivt är planen att omgående kontakta föreningar som kan 
vara intresserad att delta. På mötet diskuterade vi hur vi går vidare med arbetet kring ”nya former av 
träning och tävling”. Vi kom fram till att vi vill fortsätta utforma det vi kallar ”3x3 polo”. Det vill säga 
vattenpolo i beachpolo format men i bassäng. Tanken är att det skall göra det möjligt för föreningar med 
få spelare att delta i matchspel.    

ÅRSKALNDER 2020-2021: 
Första utkast framtaget. 

KOMMENTAR: Vi tittade som hastigast på årskalendern för att få en uppfattning om när vi behöver börja 
kommande säsong för att hinna spela klart grundserien innan seniormästerskapen spelas i Borås i samband 
med SM-veckan vinter 2021. Första utkast skickas ut till föreningarna senare under veckan.  

TRÄNARUTBILDNING 2020: 
Flyttas fram till i höst. 

KOMMENTAR: Förbundet har skjutit fram tränarutbildning för vattenpolo till hösten. Just nu granskar 
förbundet nya tänkbara datum för utbildningarna. Preliminärt ritas nya förslag på datum till hösten in i 
årskalendern som skickas ut under veckan.  

POOLKAMP & POLOCUP: 
Enkät skickas ut i veckan! 

KOMMENTAR: Enkäten som skall ge förbundet en bättre bild av hur poloföreningarnas ungdoms-
verksamhet ser ut just nu, är i sin slutjustering och planeras skickas ut senare under veckan. Under mötet 
diskuterade vi innehållet i enkäten och vad vi hoppas uppå med att svaren på frågorna. Vi tror och hoppas 
att svaren ger oss en hint om vilka delar av ungdomsverksamheten som behöver utvecklas och vad 
föreningarna vill ha för hjälp från förbundet. 

ÖVRIGA FRÅGOR: 
KOMMENTAR: Inga övriga frågor lades till agendan. Poloutskottet kommer hålla sitt nästa möte någon 
dag innan ett eventuellt nytt videomöte hålls för att besluta kring säsongens vara eller icke vara. Om det 
mötet hålls enligt poloutskottets förslag den 29 april håller poloutskottet preliminärt sitt nästa möte på 
måndag den 27 april.  

 

Vid tangenterna, Stefan Keisu 

 


