
Poloutskottsmöte   

Datum: 20 januari, kl 17:15-19:30 – Teams videomöte.   

Deltagare: Stefan Keisu, Laura Griffin, Bengt Sehlmark, Stefan Mikaelsson, Göran Kron samt 

Ulrika Sandmark.  

AGENDA:  

1. SLUTSPEL FÖR ELITSERIEN SAMT KVAL TILL ELITSERIEN 
Målsättningen med säsong 2021-2022 är att återgå till att följa tävlingsbestämmelserna (Tb) i 

möjligaste mån. Enligt Tb skall slutspel i Elitserien spelas i form av ’Final Four’. Det visar sig dock svårt 

att genomföra i vår då tiden inte räcker till. Ett annat förslag är istället att vi går över till 

semifinalspel efter att grundserien är klar. Då vi åter skall spela kvalspel till  Elitserien behöver vi även ta 

upp hur kvalet skall spelas. Diskussion: Upplägg för Elitseriens slutspel samt utformningen av kvalspel 

samt hur många lag som Elitserien skall bestå av nästa säsong.  

MÖTESANTECKNING: Mötet var enigt i beslutet att vårens slutspel avgörs i semifinalspel i bäst av 2 

matcher. Då LSF dragit sig ur består herrarnas Elitserie av fem lag, vilket är för få för att spela slutspel 

enligt ’Final Four’ upplägget. I tanke på att vi fortfarande inte är i fas med ordinarie upplägg av seriespelet 

har vi även en tidsaspekt att ta hänsyn till. Med det i åtanke kom vi överens att semifinalerna får avgöras i 

bäst av två semifinaler (vilket även begränsar behovet av resande). Står lagen på samma poäng och 

målskillnad efter full tid i andra semifinalen avgörs matchen med straffar. Med fem lag i Elitserien 

kommer kvalet bli spel om två platser till Elitserien säsongen 2022-2023. I kvalet deltar laget som placerat 

sig på femte plats i Elitserien samt lagen som placerat sig 1:a & 2:a i Allsvenskan. Kvalet spelas i ett 

gruppspel där alla tre lagen möter varandra hemma och borta. Lagen som placerar sig 1:a och 2:a i 

kvalspelet tar plats i Elitserien medans laget som hamnar 3:a i kvalet spelar i Allsvenskan följande säsong.  

2. SPEL UTAN TÄVLAN I ALLSVENSKAN! 

LUGI har ställt frågan om dem kan fortsätta spela med sina inlånade spelare från Elitserien genom 

att delta ”utom tävlan” i Allsvenskan, nu när en spelare inte kan representera både ett Allsvenskt 

lag samt Elitserielag. Diskussion: Hur förhåller vi oss till det.  

MÖTESANTECKNING: Lag som spelar i Allsvenskan skall alla delta inom tävlan. I tanke på seriens 

geografiska spridning skall inget lag behöva åka ca 65 mil enkel sträcka för att spela en match mot ett lag 

”utom tävlan”. LUGI kan fortsatt spela i Allsvenskan men endast om det sker med egna spelare. Inga 

låneavtal tillåts med spelare hemmahörande i Allsvenskan eller Elitserien. Spelare hemmahörande i 

förening utan representation i vare sig Allsvenskan eller Elitserien kan däremot lånas in, så länge man 

håller sig till max fyra inlånade spelare under säsongen.  

3. BESTRAFFNINGSÄRENDE 
SVA har ställt frågor hur dem skall tolka avstängningar på Goran Marovic, Justus Gremsperger och 

Matija Todorovic. Diskussion; hur hanterar vi möjligheten för Justus att spela i Elitserien, när han är 

avstängd som coach i J20, samt om Matija kan coacha i J20 när hans eget straff som spelare blir i 

Elitserien. I övrigt bör vi diskutera om polon själva skall utforma bestraffningar som bättre passar våra 

förhållanden där en individ kan vara både spelare och ledare i flera lag i sin klubb. Dessa bestraffnings-

former kan sedan vara ett komplement (eller ersätta) de straff som Ansvarsnämnden dömer. 

MÖTESANTECKNING: Gorans avstängningar i J20 samt i Elitserien innebär att han under dessa 6 + 2 

matchers avstängning inte får delta på något sätt och skall ej befinna sig i anläggningen där matcherna 

spelas. Justus är avstängd 2 matcher i J20 och skall ej delta på något sätt på dessa matcher. Justus har 

däremot möjlighet att coacha eller själv spela i Elitserien. Matija har 2 matchers avstängning. Då han 

fr o m säsong 2022 är seniorspelare får han ta sin avstängning i Elitserien. Att Matija skulle coacha SVA:s 

J20-lag är högst olämpligt, men inget som vi kan hindra från att ske. PU anser att Gorans avstängning på 6 

matcher är för kort tid och borde istället för ett visst antal tävlingsmatcher ha blivit en avstängning i tid 



som skulle beröra alla tävlingsmatcher under en period. PU har däremot inte för avsikt att överklaga 

Ansvarsnämndens beslut. PU kommer sätta samman en grupp som skall se över hur polon kan få bättre 

inflytande på hur avstängningar och andra bestraffningar skall utformas framledes.  

4. KAN POLISEN DELTA I ELITSERIEN FÖR DAMER MED TVÅ LAG? 
Frågan har kommit på tal igen från en annan förening än SPIF själva om vi inte skall tillåta att SPIF 

kan delta med fler än ett lag i damernas Elitserie. Syftet med det är att lagen vill att fler lag deltar 

och att dem därmed får spela fler matcher. Diskussion: Hur ställer vi oss till att tillåta fler lag från 

samma förening spela i Elitserien? Enligt tävlingsbestämmelserna får en förening bara ha ett 

representationslag i Elitserien för damer och för herrar.   

MÖTESANTECKNING: Efter att PU varit i kontakt med LUGI som är enda laget i damernas Elitserie som 

inte är från Stockholmstrakten har PU åter tagit beslutet att inte tillåta SPIF från att delta med två lag. 

LUGI:s lag består till viss del av inlånade spelare, samt spelare som bytt klubb för att delta i deras lag i 

damernas Elitserie. Skulle dessa spelare istället välja att representera SPIF:s andralag faller LUGI:s lagbygge. 

PU anser i det här läget att det är bättre att ett lag utanför Stockholm deltar i Elitserien istället för att 

serien består av tre lag, där alla lag kommer från Stockholm och dessutom att två av dem kommer från 

samma klubb. Med ett lag från södra Sverige i damernas Elitserie hoppas vi att svensk dam polo blir 

synlig på fler ställen än bara i Stockholm och på så sätt lockar fler tjejer till sporten.    

5.  POOLKAMPEN 
Mellansvenska Simförbundet har skickat ut en inbjudan till möte i distriktet med temat vattenpolo. 

Syftet är att försöka få till ett samarbete mellan föreningar som är aktiva polo-föreningar samt 

föreningar som har lite poloverksamhet idag. Stefan & Bengt deltar från PU. Planen är sedan att vara 

behjälplig till föreningar som vill få igång sin Poolkampverksamhet. Lite tankar kring hur vi ser på det 

som en ”återstart” av Poolkampen aktiviteter i landet.   

MÖTESANTECKNING: Planen med PU:s deltagande är att hjälpa föreningar i distriktet att ”återstarta” sin 

Poolkampsverksamhet. Genom att få fler föreningar i samma region att ”återstarta” samtidigt finns 

förutsättningar till samarbeten mellan föreningarna och att tillsammans få fart på polon i distriktet igen. 

Planen är sedan att göra liknande jobb i förbundets övriga distrikt. Istället för att hjälpa ”ströföreningar” 

runt om i landet försöker vi göra det distrikt för distrikt så att föreningarna hjälps åt att bjuda in till 

Poolkamper, gemensamma läger och övrig matchspel som främjar vattenpolons utveckling i distriktet. 

6.  NYA RESURSER I PU! 
Förslag har inkommit på att ta in fler personer i PU. Diskussion: Skall vi ta in nya personer i PU, vilka 

ansvarsområden behöver vi förstärka?  

MÖTESANTECKNING: Mötet valde att plocka in en Berne Andersson till Poloutskottet med omedelbar 

verkan. Han kommer ansvara för att koordinera all serieplanering tillsammans med ansvarig i respektive 

förening och verksamhetsutvecklaren. Samtidigt blir han PU:s röst i Skåne, så att deras behov och 

tankegångar lyfts upp för diskussion i poloutskottet. 

7.  NÄSTA POLOUTSKOTTSMÖTE! 
Nästa PU möte är planerat att ske torsdagen den 17 februari.  

Anteckningar sammanställda av verksamhetsutvecklare, Stefan Keisu  


