
 

FAS TVÅ AV SÄSONG 2019-2020 
Säsongen 2019-2020 har kommit halvvägs och fas två av säsongen har tagit 

sin början. Den 25-26 januari spelades första omgången av Elitserien för 

herrar, helgen som var drog U18 norra för killar igång, och kommande helg 

startar damernas Elitserie. Därefter följer U18 södra för killar och U18-tjejer.  

 

HÄNDELSER SEDAN SIST… 

Det har hunnit hända en del inom svensk vattenpolo efter att mitt första nyhetsbrev skickades 

ut i oktober månads andra hälft. Nordiska Mästerskapen för ungdomslandslag arrangerades i 

Eriksdalsbadet i november, Svenska Cupen för seniorlag spelades i mitten av december. Efter 

årsskiftet har vi sedan hunnit med svenska mästerskapen både för U16- samt J20-lag. J20-

mästerskapen för killar blev en jämn tillställning där det krävdes en del granskning av regler 

och tävlingsbestämmelser innan det kunde säkerställas vilka två lag som skulle mötas i final då 

tre lag hamnade på samma antal poäng efter att gruppspelet var färdigspelat. Roligt å ena 

sidan att turneringen blir så pass jämn, samtidigt som det är en utmaning när utfallet leder till 

att regler och tävlingsbestämmelser behöver nagelfaras för att rätt beslut skall kunna fastslås. 

Vid sidan av U16- och J20-serierna så har Allsvenskan pågått en tid och till idag har 9 matcher 

av 30 hunnit spelas. I Allsvenskan B skall 6 av seriens 12 matcher hunnit spelas enligt FX, dock 

har bara ett matchresultat än så länge redovisats i tävlingssystemet! 

VÅRENS SERIESPEL 

Detta faktum att FX inte uppdaterats med redan spelade matchers resultat leder mig osökt in 

på en uppmaning till er föreningar med lag anmälda till vårsäsongens serier (Elitserien, U18 och 

Allsvenskan) att det är hög tid att se till att alla matcher är tidsatta med dag och klockslag. Det 

är av stor vikt för att domare skall kunna tillsättas i tid till alla seniormatcher. Enligt serieinformationen 

som gick ut i slutet av september framgår det att samtliga matcher i Elitserien och U18 skall vara 

tidsatta i FX senast den 14 februari. Övergångar för Elitserien kan senast ske den 15 februari och 

för U18 senast den 21 februari.  

     En förändring som skett i damernas Elitserie är att LUGI ersätts av SKK. LUGI får inte ihop ett 

eget seniorlag vilket lett till att platsen tas över av SKK som även rekryterar några av spelarna från 

LUGI till sitt Elitserielag. Det innebär att både damernas och herrarnas Elitserie denna säsong 

består av fyra lag.  

ÅRETS POLOSPELARE 2019 

Utmärkelsen ’årets polospelare’ infaller för vattenpolons del lite märkligt då den avser föregående år 

(2019), som delas upp på två olika säsonger (2018-2019 samt 2019-2020). Förra årets vinnare 

finner ni på sidan: https://www.masterskapssidan.se/%C3%A5rets-simidrottare-14692589 

Var med och föreslå kandidater på bästa kvinnliga och manliga polospelare för säsong 2019 på 

facebooksidan: https://www.facebook.com/%C3%85rets-Simidrottare-2019-

101275761429960/?modal=admin_todo_tour 

Vinnarna kommer presenteras 14 februari på masterskapssidan.se samt på svensksimidrott.se. 

Priset för bästa kvinnliga & manliga polospelare delas ut i samband med SM-finalerna den 16 maj.  

MISSA INTE FINAL SIX I  

NORDISKA LIGAN  

7-9 FEBRUARI 2020 

ERIKSDALSBADET! 

ÅRETS SPELARE 2018: 

CHRISTOPHER VANG & 

ENGLA LINDMAN-LONG 
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TRÄNARUTBILDNING 

I år arrangerar vi tränarutbildningen igen. Den kommer hållas vid två tillfällen i Stockholm och 

riktar sig till olika målgrupper. Den första utbildningen riktar sig till dig som vill gå första steget 

på vattenpololedarutbildning*. Den utbildningen hålls fysiskt under en dag i Stockholm. Den 

andra utbildningen** riktar sig till personer som tidigare gått och blivit godkända på utbildningen 

’Simlinjeassistent Grön’ (Vattenpolo). Genom att gå denna kombinerade utbildning blir du färdig med 

hela Nivå 1 - Assisterande vattenpolotränare. Utbildningen innehåller två webbaserade introduktions-

träffar följt av en fysisk träff under två dagar i Stockholm. Läs mer om utbildningarna via följande länk: 

http://www.svensksimidrott.se/Utbildning/Vattenpolo/kommandeutbildningstillfallen/ 

Tränar utbildning för vattenpolo tränare har inte arrangerats de senaste tre åren bland annat 

på grund av brist på kursledare, samt bristande efterfrågan.  

TRÄNARKONFERENS 

Under september månad kommer årets tränarkonferens för alla simidrotter arrangeras i Uppsala. 

Om ni har bra förslag på föreläsare som kan inspirera er pololedare så tar jag gärna emot förslag. 

Målsättningen är att ha två specifika vattenpoloföreläsare under helgen och därutöver kommer 

mer gränsöverskridande (kost, sömn, med mera) föreläsare och allmänna inspiratörer också 

att finnas på programmet.    

POLOCUP OCH POOLKAMPEN  

Under en tid har diskussioner förts kring polocupen (U14) om den skall genomföras i turneringsform 

eller som en serie. De senaste åren har polocup inte genomförts i någon serie utan mer i form 

av ströturneringar. För att få bättre kontinuitet i matchspel för våra U14 ungdomar tror vi på 

att åter införa regionalt seriespel för ålderskategorin. Målsättningen är att vi under hösten 

2020 har en regional U14 serie i söder och en i norr. Lag i Stockholmstrakten har för avsikt att 

”komma igång” redan under våren 2020.  

     Gällande poolkampsturneringar har även dessa minskat avsevärt sedan ansvaret att arrangera 

dessa flyttats över på er föreningar istället för att förbundets tidigare vattenpolokonsulenter 

var med och arrangerade dessa. Ambitionen med Poolkamps turneringar är att vi som tidigare 

år får kontinuitet i dessa turneringar. Vi tror turneringsspel kan vara en morot för barnen att 

börja träna vattenpolo regelbundet då träningarna leder till att man även får delta i matchspel 

med ett antal utmaningar också. Förhoppningen är att några turneringar arrangeras redan under 

våren och sedan åter bli mer kontinuerliga under hösten 2020. Polons framtid hänger på att vi 

lyckas få kontinuitet i arbetet med att få fram nya starka årgångar av polospelare år efter år. 

Historien har visat att vi har störst möjlighet att lyckas med föreningar som redan har en etablerad 

och väl fungerande verksamhet. Utöver det skall vi även försöka få fram nya klubbar som börjar 

arbeta med vattenpolo. Startsträckan är däremot betydligt längre i föreningar som börjar från 

scratch då rekrytering av tränare och möjligheten att finna lämpliga träningstider kan vara en 

stor utmaning. 

     För att få en bättre bild av hur vattenpolons barn & ungdomsverksamhet ser ut idag kommer 

respektive förenings ungdomsansvarig få besvara en enkät senare i februari. Med den som underlag 

har vi ett bra styrmedel för vilka behov som finns för matchspel bland barn & ungdomar i landet. 

SM-VECKAN VINTER 2021  

I förra veckan kom besked från RF om SM-veckan vinter 2021 som arrangeras i Borås. 

Vattenpolons ansökan om att delta har gått vidare. Beslutet ger ingen garanti om att vi får delta 

innan parterna har ett signerat avtal på plats. Det är med andra ord inte 100% fastställt att 

vattenpolo får delta, men det ser mycket ljust ut för att slutspelet för Elitseriens damer och herrar 

kommer spelas i en turneringsform under SM-veckan vinter 2021 i Borås.  

 

POLOUTBILDNINGAR: 

*SISTA ANMÄLNINGS- 

DATUM 2 MARS. 

**SISTA ANMÄLNINGS-

DATUM 16 MARS. 

http://www.svensksimidrott.se/Utbildning/Vattenpolo/kommandeutbildningstillfallen/


POLOLEDARKONFERENS 

Beskedet från SM-veckan vinter leder även till att vi får tidigarelägga årets pololedarkonferens 

till senvåren för att ha allt på plats till Elitseriestarten som bör ske i mitten av september, för 

att slutspelet sedan skall kunna arrangeras i samband med SM-veckan vinter i februari 2021.  

     Förutom att enas om kommande säsongs upplägg behöver vi lägga tid på hur vi organiserar 

svensk vattenpolo för att täcka de behov vi har. Alltifrån organisatoriska behov till hur vi hittar tillbaks 

till den värdegrund bestående av ord som; Glädje, Respekt, Gemenskap med flera, som arbetades 

fram för ett antal år sedan. En gemensam målbild för svensk vattenpolo mot 2025 är en annan viktigt 

faktor som behöver belysas. Lyckas vi enas om ett framtida mål är chansen att vi når dit betydligt större. 

SM-FINALER I ERIKSDALSBADET & U18-SLUTSPEL I LINKÖPING 

SM-finaler för seniorer arrangeras i Eriksdalsbadet i Stockholm den 16 maj. Målsättningen är 

att alla matcher skall webbsändas med samma teknik som användes under Nordiska 

Mästerskapen för ungdomar i november. Vi kommer även se över hur vi i övrigt kan revidera 

arrangemanget för att skapa en härlig polostämning kring slutspelsmatcherna. Har ni idéer på 

förbättringar så mottages dessa med öppen famn.  

     Som tidigare nämnts så är ambitionen med U18-slutspelet att genomföra den som de 

senaste åren på Tinnerbäcksbadet i Linköping. Enligt rapporter från LSF skall renoveringar av 

bassängen vara färdiga i tid för att kunna genomföra U18-slutspelet helgen 5-7 juni. Den bokade 

tiden i Eriksdalsbadet samma helg hoppas vi kunna använda till polocup och poolkamp istället.   

BEACH-SM SOMMAREN 2020 

SM-veckan sommar 2020 arrangeras som 2013 i Halmstad. För beachvattenpolo innebär det att vi är 

tillbaka där beachvattenpolo debuterade i SM sammanhang för sju år sedan. Spelplatsen blir den 

samma som då, i Nissan, ett stenkast ifrån centrala Halmstad med andra vattensporter i nära 

anslutning. Turneringen spelas helgen 26-28 juni. Anmälan skickas ut under mars månad. 

NYA FORMER AV VATTENPOLO 

Under pololedarkonferensen i vår är tanken att vi tillsammans skall fundera på hur vi kan  

förbättra kännedomen kring vattenpolo i landet. Som en väg har vi en förhoppning om att skapa 

nya möjligheter för barn och ungdomar att spela ”spontanpolo på stranden”. Jag nämnde i mitt 

första nyhetsbrev att vi sökt pengar från Framåtfonden och deras projekt ”Framåt för fler i rörelse” 

för projektet. Det blev tyvärr nobben på vår första ansökan. Anledningen var att man bland annat 

vill se en starkare koppling mellan projektet och föreningsverksamhet. Man vill även att vi 

förtydligar hur det får fler människor i ”rörelse”. För att lyckas bättre vid framtida ansökningar 

kommer ni föreningar behöva bli inblandade för att vi skall kunna visa på hur dessa aktiviteter 

leder till att fler människor kommer i rörelse, samtidigt som ni föreningar får fler aktiva till er 

förening med hjälp av projektet. Om ni redan idag känner att ni vill vara med och arbeta med 

”spontanpolo på stranden” så hör av er till mig.  

NYA REGLER OCH NYA TÄVLINGSBESTÄMMELSER 

I början av 2019 införde FINA nya poloregler. För svenskt vidkommande hamnade dessa mitt i 

pågående säsong vilket gjorde att vi valde att vänta med att införa dem till nästkommande 

säsong. Sedan säsongsstart 2019-2020 i höstas har vi följt de nya FINA reglerna, samt infört 

vissa nationella kompletteringar eller undantag. Vattenpolons regelverk och tävlingsbestämmelser 

finns nu reviderade på svensksimidrott.se. Ni finner länkar till dokumenten på följande sida. 

http://www.svensksimidrott.se/SvenskaSimforbundet/Stadgarochregler/Vattenpolo/ 

Tills nästa rapport eller när vi nästa gångs möts eller hörs önskar jag er alla en härlig polosäsong. 

Stefan Keisu 

Verksamhetsutvecklare vattenpolo, Svenska Simförbundet 

SM FÖR SENIORER  

16 MAJ 2020 

ERIKSDALSBADET. 

SM U18-KILL & TJEJ 

6-7 JUNI 2020 
TINNERBÄCKSBADET. 

http://www.svensksimidrott.se/SvenskaSimforbundet/Stadgarochregler/Vattenpolo/

