
Poloutskottsmöte   

Datum: 17 augusti, kl 18:30-20:00 – Teams videomöte.   

Deltog: Stefan Keisu, Bengt Sehlmark, Göran Kron, Berne Andersson, Laura Griffin.  

AGENDA:  

1. U18-SLUTSPEL 2022! 

Fyra lag anmälde sig i tid för att delta (HÄVP, LUGI, Neptun & SPIF). Ett har dragit sig ur 

(LUGI) och två lag har tillkommit som reserver (LSF & JS). Dessa två lag anmälde sig inte i tid 

via enkäten utan har tillkommit i efterhand.  

DISKUSSION: Skall vi ge plocka in en ersättare för det lag som dragit sig ur, eller skall vi ge 

båda lagen som anmält sig i efterhand chansen att få delta? Skall låneavtal tillåtas till 

slutspelet (dispens krävs i så fall). 

MÖTESANTECKNING: PU är eniga om att ersätta LUGI med både LSF & Järfälla till U18-slutspelet. 

U18 2022 spelas bara i form av ett slutspel. Detta för att säkerställa att övriga serier och 

landslagsaktiviteter skall kunna genomföras under hösten 2022. För att ge utrymme till de 

tillkomna matcherna i slutspelet får turneringen börja på fredag eftermiddag den 14 oktober. 

Spelschemat kommer utformas med utgångspunkt från förra årets ranking i U18. Rankingen 

är satt enligt följande: 1. Neptun, 2. SPIF, 3. HÄVP, 4. LSF, 5. Järfälla. Turneringen kommer 

spelas i Ängelholm helgen 14-16 oktober.  

     Inga låneavtal kommer godtas till turneringen. Lagen spelar med de spelare som är 

registrerade i respektive klubb.  

2. ANMÄLAN TILL SERIESPEL 2022-2023  

Till Allsvenskan Div. III har två lag anmält sig som inte är B-lag. Både Upsala och LUGI har 

anmält sig till Div. III. Skälen till deras anmälan är olika men kan i båda fall ifrågasättas. 

DISKUSSION: Granskning av anmälningar. Skall Upsala & LUGI uppmanas att delta i 

Allsvenskan i stället för Div. III?  

MÖTESANTECKNING: Div. III är en lokal/regional serie i Stockholmstrakten. Lag från Stockholm 

kan utan större problem ta sig med kollektiva färdmedel till Uppsala med en restid på ca 60 min. 

PU ser därmed inga problem med att Upsala spelar i denna regionala serie som i övrigt består 

av B-lag från Stockholm. PU tror däremot inte att förutsättningar finns för LUGI att spela i 

denna regionala serie. För LUGI:s vidkommande får man i stället anmäla sig till spel i 

Allsvenskan. För spel i Allsvenskan måste laget representeras av endast ”kvalificerade 

spelare” d v s inga spelare som även tillhör ett Elitserielag kan delta för LUGI i Allsvenskan.   

3. LANDSLAGSSAMLINGAR 2022 

U15 & U17 har sin första samling/uttagning i Stockholm helgen 10-11 september. 
Samtliga landslag som planeras att delta på en turnering under säsongen 2022-2023 
samlas sedan helgen 22-23 oktober i Stockholm. För ungdomslagen blir det samling 2 och 
för utvecklingslagen (dam & herr) samling 1. 

DISKUSSION: Tankar kring kallelse, upplägg och genomförande.  

MÖTESANTECKNING: VU presenterade tankar kring höstens landslagsaktiviteter som i mångt 

och mycket påminner om förra årets upplägg. Första samlingen i september är denna gång 

bara för U15 & U17 trupperna. Till andra samlingen i oktober ansluter däremot både 

utvecklingslagen för tjejer/damer & killar/herrar. Mer info. om första samlingen skickas ut 

under vecka 34. Information kring läger två skickas ut under september månad. 



4. POLEDARKONFERENS 
3-4 september håller vi första pololedarkonferensen sedan 2019. 

DISKUSSION: Vilka möjligheter har PU att kunna delta på mötesdagarna och redogöra 

kring sina områden? Diskussion kring mötets innehållet. 

MÖTESANTECKNING: PU diskuterade lite kring pololedarkonferensen och kom fram till att 

fortsätta diskutera och planera innehållet för konferensen kommande veckorna. 

5. TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
Inför pololedarkonferensen har klubbarna blivit uppmanade att lämna in förslag på 
justeringar av tävlingsbestämmelser till tävlingskommittén. Utöver det har TK gjort sin 
egen översyn och samlas på fredag den 18 augusti för vidare arbete. 

DISKUSSION: Statusrapport under mötet från TK:s ordförande. 
MÖTESANTECKNING: Göran Kron, tävlingskommitténs ordförande informerade PU om att en 

tävlingskommitté (TK) har bildats med följande personer: Göran Kron, Ordförande, Alexandros 

Vlastos, Jonas Lennerthson samt Lovisa Edman. Gruppen har påbörjat arbetet med att gå 

igenom tävlingsbestämmelserna för vattenpolo och granska de förslag som kommit in från 

klubbarna. En tid innan pololedarkonferensen kommer de förslag som TK arbetar fram att 

presenteras för Regelkommittén för godkännande. Förslagen på förändringar kommer sedan 

presenteras för klubbarna inför pololedarkonferensen. Under konferensen kommer det 

finnas utrymme för deltagande föreningar att lämna synpunkter på och påverka beslut om vilka 

förändringar i de framtida tävlingsbestämmelserna som kommer att genomföras. Efter 

konferensen bearbetar sedan TK tävlingsbestämmelserna slutgiltigt och förelägger dessa för 

beslut i RK. 

6. ÖVRIGT! 

Kort om SM-veckan sommar 2022, domarträffen, tränarkonferensen. 

MÖTESANTECKNING: Under övriga punkter redogjorde VU med en kortfattad summering 

Beach-SM i Linköping. Mycket beröm gavs till den lokala arrangörsföreningen LSF som 

”bäddade” för att turneringen kunde genomföras på det professionella sätt som den gjorde. 

Likaså var domarträffen som genomfördes i samband med Beach-SM uppskattad, både bland 

dem som deltog på distans samt dem som var på plats i Linköping.       

     Som slutkläm på mötet togs tränarkonferensen upp. Här betonade både VU och landslags-

ansvarig, Göran Kron vikten av att vattenpolons ledare och tränare deltar. Vattenpolon har 

ett starkt eget program men för att kunna genomföras behöver fler anmälningar komma in. 

Detta påpekades till PU-medlemmarna att ta med sig till sina egna föreningar och se till att 

anmäla sina egna ledare/tränare att delta, men även uppmana andra att göra det samma.    

 

Sammanställt av Stefan Keisu, verksamhetsutvecklare (VU) för vattenpolo 


