
Poloutskottsmöte  
Datum: 4 november, kl 17:30-19:00 – Teams videomöte 

Kallade: Stefan Keisu, Chloe Nauta, Laura Griffin, Bengt Sehlmark, Lars Tannerfalk, Stefan Mikaelsson. 

Deltog: Stefan Keisu, Laura Griffin, Bengt Sehlmark, Lars Tannerfalk. 

AGENDA: 

1. PROJEKT BEACHPOLO 
Enkät publicerad. Sista svarsdag 5 november. Status. 

KOMMENTAR: Bengt meddelade att 6 av 12 föreningar svarat. Påminnelse skickas ut den  
5 november och i samband med det förlängs svarstiden till på måndag den 9 november.  

2. SENA ÖVERGÅNGAR SÄSONG 2020 
LUGI hoppade av U18-serien för tjejer tidigare i oktober (även i J20-tjejer, 30 okt). Två spelare 
vill istället delta för SPIF. Spelarna har gjort en övergång till SPIF för spel med deras juniorer till 
våren. Egentligen för sent att delta i U18-serien nu under hösten. Skall vi se det på något annat 
sätt när deras lag dragit sig ur, eller skall 3-månaders regel vara det som gäller? 

KOMMENTAR: Mötet var enigt om att det enda rätta är att förhålla sig till 3-månadersregeln, då 
vi gjort det även tidigare säsonger. Kan inte göra ”undantag” även fast LUGI dragit sig ur 
seriespelet. Övergången har skett när mindre tid än 3-månader återstår till U18-slutspelet i 
december. Tjejerna får vänta till J20-säsongen drar igång 2021 och då komma igång med att spela 
matcher med SPIF i den serien.  

3. U18-SLUTSPEL 
Förslag på slutspelsupplägg, 18-20 december. Granska förslag. 

KOMMENTAR: Mötet granskade det förslag som tagits fram och ser det som det bästa vi kan 
åstadkomma utifrån de tider vi har att arbeta med under helgen, 18-20 december i Eriksdalsbadet. 
Upplägget är att killarna kommer ha två grupper med tre lag vardera. I dessa grupper blandas de 
tre bästa lagen från norra och södra serien. Tjejernas grupp kommer bestå av tre lag då LUGI 
hoppat av U18-serien p g a rådande pandemi. I killarnas grupp går båda gruppsegrarna till final, 
grupp tvåorna gör upp om bronsplatsen, och lagen som hamnade på tredje plats i respektive grupp 
gör upp om 5:e-6:e plats. I tjejernas grupp spelar grupp 1:an och grupp 2:an final medans trean 
spelat färdigt.  

      Ingen ny information har kommit från Eriksdalsbadet eller Stockholms idrottsförvaltning än den 
tidigare informationen om begränsning på 50 personer totalt kvarstår. Fram till den 19 november 
gäller dock restriktionen att inget matchspel eller träningar för aktiva födda 2004 eller tidigare får 
genomföras. Om verksamheten kan återgå till det som gällde före nya restriktionen kom så skall 
slutspelet kunna genomföras om vi håller oss till gränsen på max 50 personers i 50-metershallen.  
     Uppvärmningen blir en utmaning för lagen under lördagen, då vi har ca 85 min. mellan varje 
matchstart. Det innebär att lagen som spelar nästkommande match får värma upp i omgångar. 
Mer information kring upplägget skickas till lagen som kvalificerar sig till slutspelet.  

     Mötet diskuterade vad vi gör om slutspelet inte kan genomförs som planerat helgen 18-20 
december. Frågan var om vi kunde flytta 2020-års U18-slutspel till 2021 istället? 
Verksamhetsutvecklaren har i efterhand diskuterat det med kollegor på Simförbundet och det finns 
inga hinder för att det skall kunna ske. Går det inte att slutföra slutspelet under december månad 
går det bra att flytta fram det till exempelvis januari-februari 2021. Vi får finna ett alt. datum i 
januari-februari ifall det inte är möjligt att spela slutspelet i vattenpolo under december månad.  



4. NY (GAMMAL) RESURS TILL VATTENPOLON 

Göran Kron (tidigare ansvarig för landslag) har visat intresse att arbeta för svensk vattenpolo på 
central nivå igen. Gärna med landslagsfrågor. Diskussion. 

KOMMENTAR: Mötet var enigt om att Göran Kron kommer bli ett bra tillskott både till poloutskottet 
samt som ansvarig för landslagsverksamhet inom vattenpolon. Vi kommer hälsa Göran Kron 
välkommen till Poloutskottet vid nästa sammankomst.  

5. NYA RESTRIKTIONER HINDRAR SPEL & TRÄNING 

Fram till den 17 nov (Skåne) och 19 nov (Västra Götaland, Stockholm, Östergötland) får vare sig 
matcher eller träningar genomföras i åldrarna ner till 16 år. Yngre spelare får träna men inte 
spela matcher. Vad får det för konsekvenser för seriespelet/slutspelet. Diskussion. 

KOMMENTAR: Alla klubbar förutom Falun drabbas av de nya restriktionerna som vare sig tillåter 
träning eller match för spelare födda 2004 eller tidigare. Då alla andra lag i serierna som Falun 
spelar emot inte har tillåtelse att spela (eller träna) har heller inte Falun möjlighet att genomföra 
några matcher. Däremot har dem till skillnad från de andra lagen möjlighet att träna i alla 
åldersgrupper. Alla lag uppmanas att försöka finna nya matchtider på matcher som fått ställas 
fram till den 19 november. Prioriterade serier är sedan U18 och Elitserien som båda har slutspel 
inom en snar framtid.  

6. EV. ”NOLLTOLERANS” MOT KLAGOMÅL PÅ DOMSLUT & VÄRDEGRUNDSARBETE INOM POLON 

Arbete behöver genomföras för att skapa en bättre miljö för domarna under matchtillfällen. 
Många händelser senaste åren visar att gemensamt ”värdegrundsarbete” behöver genomföras på 
nytt. Dålig respekt mot andra, och bristfälliga samarbeten behöver ses över för att kunna skapa 
en mer utvecklande miljö mellan föreningar och föreningar och förbund. Diskussion. 

KOMMENTAR: Vi ansåg alla på mötet att vi hamnat i en situation som påminner om den som låg 
till grund för värdegrundsarbetet som genomfördes 2016. Då man bl a genomförde två 
helgworkshops i Lillsved. Vi behöver ta ett nytt grepp kring vattenpolon för att skapa en mer 
trivsam miljö än den som råder för tillfället. Senaste årens händelser med bråk under Beachpolo-
SM i Malmö, damernas bronsmatch under SM-slutspelet 2019 samt händelser under LTFM-Cup 
2020 behöver stävjas. Både hotfullt agerande likväl som osportsligt dito skall inte förekomma inom 
vår idrott. Förbundet arbetar på att finna både en kortsiktig samt en långsiktig lösning för att 
skapa en bättre miljö kring polon, för domarna, men även för alla andra inblandade också. Tanken 
är att alla klubbar som har för avsikt att delta i seriespel skall ha genomfört utbildningen för att 
kunna delta i seriespel under säsongen 2021-2022. 

 
7. ÖVRIGA FRÅGOR! 

Domarutbildningar i Skåne och Stockholm. Preliminärt i Skåne i början av december (???) samt i 
Stockholm januari alt. februari.  

KOMMENTAR: Det finns en stor efterfrågan på den grundläggande domarutbildningen både i 
Skåne samt i Stockholm (Linköping). Vi jobbar på att arrangera en i Skåne samt en i Stockholm under 
innevarande säsong. Rådande pandemi gör det däremot svårt att genomföra dem förtillfället. 
Förutom utbildningens teoretiska del krävs även att ungdomsmatcher spelas så att kursdeltagarna 
även kan få praktik under utbildningen med en mentor på plats. Just nu är detta inte möjligt.  
     Tanken var att hålla en utbildning i Skåne i början på december månad. Vi ser nu det som 
nödvändigt att skjuta på den till januari-februari p g a den ovisshet som råder. Tillsammans med 
klubbarna i Skåne skall vi försöka finna något lämpligt datum under antingen januari eller februari 
månad. Det samma i Stockholm. Då samma person håller i båda måste dem ske vid två olika tillfällen.  

Sammanställt av:  Stefan Keisu, verksamhetsutvecklare vattenpolo 


