
Poloutskottsmöte  
Datum: 8 juli, kl 17:30-19:00 – Teams videomöte 

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

Deltagande: Stefan Keisu, Bengt Sehlmark, Lars Tannerfalk. Övriga tre meddelar att dem inte har några 
synpunkter vilket som beslutas i fråga kring Säsong 2020-2021. 

AGENDA: 

1. SÄSONG 2020-2021: 
Förhållningsregler mellan Elitserien & Allsvenskan. 

 Ställningstagande till GSS förfrågan om utlåning av spelare till HÄVP i Elitserien samt 
dess påverkan på GSS spel i Allsvenskan. GSS vill spela i ”riktiga” Allsvenskan inom tävlan! 

 Neptun med fyra ungdomsspelare utlånade till SPIF i Elitserien och dess påverkan på 
Neptuns deltagande i Allsvenskan. Neptun vill spela i ”riktiga” Allsvenskan. 

 HÄVP har anmält ett lag i Elitserien för herrar samt en lag till Allsvenskan. Skall 
Allsvenska laget kunna spela i ”riktiga” Allsvenskan eller måste dem spela i 
Allsvenskan B (lag utom tävlan) som annars endast är lag i Stockholm? För att få spela 
i ”riktiga” Allsvenskan kan dem tänka sig att ha två helt olika lag för respektive serie. 

 FÖRSLAG: Tillåta upp till två utlånade spelare per match att spela i Allsvenskan också. 
Max fyra olika utlånade spelare per säsong får delta i Allsvenska laget. Är spelarna i 
fråga U18-spelare eller yngre kan alla fyra få delta samtidigt i Allsvenskan.  

BESLUT: Mötet beslutade att se Elitserien & Allsvenskan som två separata serier då inget 
kval till Elitserien kommer hållas kommande säsong (inget lag har för avsikt att kvala). 
Det öppnar upp för GSS att ”låna in” två spelare från HÄVP för spel med GSS i Allsvenskan. 
Likaså för Neptun att å ena sidan låna ut spelare till Elitserien samtidigt som dem får delta 
för Neptun i Allsvenskan. Gällande HÄVP så beslutade mötet att bästa lösningen är att 
tillåta dem att spela i Allsvenskan då lagen i Allsvenskan B är lokala lag i Stockholm som 
inte visat intresse att resa på långa bortamatcher. Likaså att HÄVP med spel i Allsvenskan 
kan hjälpa GSS att arrangera sina hemma matcher i Ängelholm. Det underlättar även för 
bortalagen att på sin resa till Ängelholm även kunna spela sin bortamatch mot GSS. 

2. SLUTSPEL ELITSERIEN 2020: 
Kommer spelas helgen 28-30 augusti i Eriksdalsbadet.  
Deltagande lag: Herrar – SPIF, Järfälla, Hellas & SVA. 
Damer – SPIF, Järfälla, SKK & LSF. 
Bifogar spelschema (fortfarande inte spikat till 100%). 
Spelas som en enkelserie, där alla lagen i respektive serie möte varandra en gång. Alla 
matcher skall ha en vinnare, inga matcher får sluta oavgjort. Inga finaler el. bronsmatcher. 
Vinnare av gruppspelet blir Svenska Mästare (finns inte utrymme för dessa). 

BESLUT: Mötet beslutade att utforma slutspelet för Elitserien 2020 till ett gruppspel där 
alla möter alla en gång. Sedan spelar grupp 1:an och 2:an final och grupp 3:an och 4:an 
spelar bronsmatch. (Har dock inte tid för att alla matcher ännu.) Undersöker tillsammans 
med José (ansvarig för bokning i Eriksdalsbadet) och Järfälla om fler tider finns att tillgå 
för att få plats med gruppspel och placeringsmatcher under vecka 35.  



Tillägg till beslut: I slutet av juli månad meddelade LSF att man inte får ihop lag för att 
delta i slutspelet för damer och hoppade därmed av. Efter att besked kommit från 
Eriksdalsbadet samt från Järfälla badet i slutet av juli att inga fler tider finns att tillgå 
förutom de tider polon fått under helgen 28-30 augusti beslutades att slutspelet avgörs 
genom gruppspel, där gruppvinnaren i respektive grupp blir Svenska Mästare. Alla 
matcher måste dock ha en vinnare, ingen match får sluta oavgjord. Står resultatet 
oavgjort vid full tid avgörs matchen på straffar. 

3. SLUTSPEL ELITSERIEN 2021: 
Spelas 4-7 februari 2021 i Borås Simarena.  
Deltagande lag: Herrar – Lag 1-4 från grundserien 2020-2021. 
Damer – Lag 1-4 från grundserien 2020-2021. 

BESLUT: Mötet granskade förslag som utgår ifrån att slutspelet börjar med första 
gruppspelsmatchen på torsdag för alla slutspelslag. Lagen spelar sedan två till 
slutspelsmatcher (en per dag), för att sedan avsluta med bronsmatch och finalmatch för 
både damer och herrar på söndagen.  

4. ÖVRIGA FRÅGOR: 
Om någon har en ytterligare fråga maila den till mig under dagen så lägger jag in den på 
agendan.  

BESLUT: Mötet fastställde att herrarna spelar slutspelet (2020 & 2021) på 30 m plan och 
damerna på 25 meter. Poängfördelningen i slutspelet för matchresultat blir enligt nedan: 

Förlust = 0 poäng 
Oavgjort = 1 poäng 
Vinst på straffar = 2 poäng 
Vinst vid full tid = 3 poäng 


