
Poloutskottsmöte   

Datum: 17 februari, kl 17:30-19:00 – Teams videomöte.   

Deltagare: Stefan Keisu, Bengt Sehlmark, Stefan Mikaelsson, Göran Kron, Berne Andersson, 

samt Ulrika Sandmark.  

AGENDA:  

1. NY MEDLEM I POLOUTSKOTTET! 

Poloutskottet hälsar Berne Andersson välkommen som ny medlem i PU.  

KORT PRESENTATION av Berne samt vad vi ser att han kan bidra med till utskottet. 

MÖTESANTECKNING: Berne presenterade sig själv – kort. Från PU ser vi att Berne blir en god 

resurs i allmänhet till gruppen, och i synnerhet i arbetet med att styra upp en mer långsiktig 

serieplanering i samtliga åldersgrupper.  

2. INSTÄLLD ELITSERIEMATCH 4 TIMMAR INNAN MATCHSTART! 

Lördagen den 12 februari tog Järfällas herrlag flygplan ner till Sturup i Malmö för att på 

lördags eftermiddagen möta SVA i Elitserien. På samma resa skulle man senare under dagen 

även hinna med en bortamatch mot Ängelholm. Fyra timmar innan matchstart ringer SVA 

och meddelar att man tyvärr inte kan spela matchen då fyra spelare uppvisat positivt besked 

för corona test. Av den anledningen väljer man att ställa in matchen. Dagen innan hade SVA 

spelat match mot HÄVP och hade den dagen 14 spelare uppskrivna på laguppställningen. 

Det borde innebära att man trots fyra spelare sjuka borde ha 10 spelare tillgängliga för spel. 

Enligt vattenpolons tävlingsbestämmelser skall hemmalaget vid ett tillfälle som ovan, betala 

W.O. avgift, samt ta del av kostnader som bortalaget fått för sin resa till bortamötet. 

DISKUSSION: Hur ser vi på SVA:s agerande i fallet ovan? 

MÖTESANTECKNING: PU diskuterade situationen utifrån den information vi fått kring 

händelsen. Att ställa in en match fyra timmar innan matchstart då bortalaget samt 

inresande domare redan är på plats anser vi oacceptabelt. Poloutskottet anser att SVA 

skulle ha genomfört matchen med det manskap man hade att tillgå. Ansvarig domare för 

matchen har bedömt det som en W. O. seger för bortalaget. Matchresultat redovisas som 

en 0-5 seger för Järfälla. SVA kommer göras ersättningsskyldiga utifrån de tilläggskostnader 

Järfälla dragit på sig i sitt upplägg att spela två matcher på sin resa till Skåne. Nu blev det bara 

en, och utan tid och möjlighet för justering i förtid kring bokade boenden och resebokningar.  

Förutom att spela mot SVA hade Järfälla även match mot HÄVP under samma resa. Denna 

match spelades som planerat under helgen, medans matchen mot SVA ställdes in.  

3. SLUTSPEL FÖR J20-SERIEN STÅR FÖR TILLFÄLLET UTAN NÅGON ARRANGÖR ELLER 

ANLÄGGNING FÖR GENOMFÖRANDE! 

Tidigare under vintern visade SK RAN intresse att arrangera J20-slutspelet vilket mottogs 
väl då vi gärna ser att ungdoms och junior slutspel arrangeras på annat ort än i Stockholm. 
Vecka 6 drog SK RAN tillbaks sitt intresse att stå som arrangör då man upplever sig ha interna 
utmaningar att fokusera på inom i klubben och därav har svårt att stå som arrangör för ett 
mästerskap. Planen var att spela på Hylliebadet helgen 3-5 juni (passande helg sett till andra 
seriers förlopp). När nu RAN dragit sig ur har vi inte tillgång till något bad samma helg. 
Närmaste ”polohelg” i Stockholm är helgen 17-19 juni, vilket är samma helg som Nordic 



League har sitt slutspel utomlands. NL slutspelet påverkar i högsta grad lag som Hellas, 
SVA, SPIF möjligen även Järfälla.  

DISKUSSION: Hur gör vi med J20-slutspelet? LSF är tillfråga men känner sig osäkra då man i 

början av juli skall stå som arrangör av Beach-SM i vattenpolo. Skall vi arrangera J20-slutspel 
samtidigt som många av dem tänkta medaljörslagens spelare är bortresta med sitt seniorlag, 
helgen då Eriksdalsbadet är tillgängligt, 17-19 juni? 

MÖTESANTECKNING: Mötet beslutade inget utan fortsätter att utforska vilka alternativ 
som finns till SK RAN som arrangör och Hylliebadet som spelplats. PU ser en fördel i att inte 
behöva byta helg för slutspelet (3-5 juni) då vårens helger i övrigt är relativt fullbokade. Vi 
vill gärna ge samtliga lag chansen att delta med sitt bästa lag när det blir tal om JSM-slutspel. 

 

4. PLACERING AV SM-SLUTSPEL 

Under 2021 hölls 3 av 4 SM-slutspel i Stockholm och ett i Ängelholm.  

DISKUSSION: Skall ”söderlagen” på något sätt kompenseras ekonomiskt för den 
ekonomiska snedfördelning som blir när ”söderlagen” får resa till 3 av 4 slutspel medans 

Stockholmslagen bara behöver resa till ett av dem? Om så är fallet, hur bör det utformas 
och vem skall stå för kostnaderna? Eller ligger även ett ansvar på klubbarna från söder att 
själva erbjuda sig att arrangera mästerskap för att få till en bättre geografisk fördelning? 

MÖTESANTECKNING: Frågan bordlades till senare tillfälle. PU ser däremot att det ligger ett 

ansvar på klubbar utanför Stockholm till att ta på sig arrangörskapet för slutspel i de olika 

serierna om man vill få till en geografisk spridning på de olika mästerskapen. 

5. LANDSLAGSAKTIVITETER 

Helgen 25-27 mars skall herrarnas ’utvecklingslandslag’ tillsammans med killarnas U19-
landslag spela landskamp mot Finland i Eriksdalsbadet, samt träna tillsammans under helgen. 
Samma helg planerar damernas ”juniorlag” att åka och göra samma sak mot finnarnas 
damlandslag i Björneborg i Finland.  

DISKUSSION: Hur uppmärksammar vi detta på bästa sätt? Finns det någon i PU som kan tänka 

sig att hjälpa till med att kommunicera ut detta i social medier? 

MÖTESANTECKNING: Frågan togs upp men ingen person på mötet kände att uppdraget 

passade dem. Målsättningen är att finna en person/personer som vill hjälpa till med att 

kommunicera bland annat i sociala medier kring landslagsaktiviteter och svensk vattenpolo 

i allmänhet. Om någon person inom svensk vattenpolo vill hjälpa till med att kommunicera i 

sociala medier kring svensk vattenpolo – uppmanar vi er att ta kontakt med någon i PU. 

6.  POOLKAMPEN 

Polomötet i Mellansvenska Simförbundet genomfördes lördagen den 5 februari. Deltog på 
mötet gjorde fem föreningar men någon form av poloverksamhet: Upsala, Västerås, Falun, 
Eskilstuna och Karlstad. Från PU deltog Stefan & Bengt. 

NÄSTA STEG: Arrangemang av poolkamp i Uppsala lördagen den 30 april. Sedan… 

DISKUSSION: Hur arrangerar man en lämplig ”turnering” när några klubbar har 

”knattespelare” och andra klubbar bara har spelare i åldersspannet 16-36 år, men inte 

tillräckligt många för att bilda ett eget serielag? 

MÖTESANTECKNING: Planen är att arbeta vidare med att få till en gemensam ”polo-

aktivitet” i Uppsala under våren (preliminärt den 30 april). Fokus ligger på Poolkamp, kan 

vi även få plats med äldre målgrupper så vore det en god bonus. I övrigt planerar Stefan & 

Bengt att kontakta klubbarna i mellansvenska för att höra vad förbundet kan bistå med, för 

att stötta dem i deras strävan att utveckla polo verksamheten inom klubben och i distriktet. 


