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Efter en intensiv höst fullspäckad med matcher under kort tid kunde säsong 2020-2021 

avslutas helgen innan jul. Samtidigt som mästerskapsserier spelades färdigt under hösten 

gick serier utan mästerskap igång med sin nya säsong, 2021-2022. I början av februari är alla 

serier som skall spelas under våren 2022 igång. Hur vårsäsongen sedan kommer kunna genomförs 

är oviss, men mycket talar för att vi inom kort kan återgå till mer normala förhållanden. Efter 

att U18-serien genomförts under hösten 2022 är vi åter i fas med polons vanliga terminsupplägg. 

De senaste två säsongerna som starkt påverkats av pandemin har satt polons ordinarie terminsupplägg 

ur fas. Planen är att vi under hösten 2022 kan återgå till ordinarie upplägg med att U16 och J20-serierna 

startar som brukligt under hösten och slutförs i början på året efter. U18-serien tar sedan vid och 

spelas under vårsäsongen 2023. När Elitserien startar säsong 2022-2023 är ännu oviss, men preliminärt 

någon gång under hösten 2022. Övriga serier väntas påbörja som brukligt. 

Blickar vi tillbaka på säsong 2020-2021 ställdes tre serier in sin säsong (dem utan mästerskap) på grund 

av pandemin; d v s Allsvenskan, U16 Div. II, samt U14. Samtliga tre påbörjade den nya säsongen 2021-2022 

under hösten 2021, men väntas komma igång mer kontinuerligt nu under våren 2022. Höstens 

komprimerade seriespel blir under våren mer normal men kräver ändå noggrann planering för att kunna 

genomföras. Med sex olika serier igång samtidigt krävs god samarbetsvilja mellan föreningarna för 

att få seriepusslet att löpa på enligt tänkt årsplan. 

 

En första version av årskalendern distribuerades ut under sommaren 2021. Vårsäsongen 2022 har 

reviderats något utifrån de förutsättningar som nu råder. Slutspel för U16 och J20 har reviderats, 

spelhelger i Nordic League för både herrar och damer har lagts in. Utöver det har vi även planerat in 

tänkbara helger för utbildningar för både pololedare och domare samt preliminära landslagssamlingar 

under året. Målsättningen är att under våren 2022 introducera en domarutbildning nivå 2 – för domare 

som dömt i ungdomsmatcher under några år och nu känner sig mogna att ta sitt nästa steg. Eventuellt 

kommer även en fortsättningsutbildning till pololedare att introduceras under 2022. 

Årskalendern visar vecka för vecka vilka serier som är prioriterade att spelas. Som framgår av kalendern 

är inte antalet prioriterade veckor det samma alla gånger som antalet omgångar i serierna. Det 

innebär att under dessa veckor behöver lagen i vissa fall spela fler än en match i den serien för att alla 

grundspelsmatcher skall hinnas med. Det kan exempelvis innebära att ett resande lag spelar två 

matcher under en helg samt att lag från samma stad kan spela en veckomatch samt en helg match 
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under samma vecka. I den mån det är möjligt att lägga in matcher på icke prioriterade veckor för den 

berörda serien är dem tillåtna att bokas ifall det inte ställer till det för de prioriterade serierna den veckan.  

Serier som krockar under en vecka är förhoppningen att lag som har spelare som berörs i mer än en 

serie den veckan, spelar en av matcherna på en vardag, alternativt att klubben under helgen kan 

kombinera bortamatcher eller hemmamatcher för klubbens båda serielag. Det kräver en del planering 

men är möjlig att genomföra om lagen för en god dialog med varandra. 

 

Årskalendern i sin nuvarande form har tagit hänsyn till bokade tider i Eriksdalsbadet våren 2022.  

 

Årsplanen har inte förskjutits till att innehålla våren 2022 och hösten 2022 utan består av hösten 2021 

(som är färdigspelad) samt vad som väntar under våren och sommaren 2022. Hösten 2022 kommer 

med en ny årskalender i sommar, innehållande höst 2022 och vår 2023. För att slippa överraskningar 

som omkullkastar föreningars planerade aktiviteter vill vi att årskalendern följs i möjligaste mån. 

 

Följande prioriteringsordning bland serier har beslutats: 

 Seniorserier (Elitserien och Allsvenskan) 

 JSM & Ungdomsserier 

 Poolkamp 

 Föreningscuper 

 Landslagssamlingar 

 Övriga ligor och cuper 

I de fall två serier är prioriterade samma vecka och inga andra möjligheter finns än att matcher i olika 

serier måste spelas exempelvis samma helg, så kan det innebära att ett lag får spela någon match med 

yngre spelare som fyller ut laget. Under veckor där ledare/tränare kan vara inblandade i seniormatcher 

samtidigt som ett ungdomslag har en planerad seriematch får någon av matcherna försöka spelas på en 

vardag och den andra på helg, eller på annat sätt försöka kringgå krock serierna emellan. 

 

Att lämna ’Walk over’ är sista utvägen ifall berörda lag inte kan enas om nytt speldatum, eller ifall andra 

skäl gör att ett lag inte kan komma till spel. För att motivera föreningar att göra en längre resa till 

bortamatch ser vi gärna att ni försöker kombinera två bortamatcher i samma serie (eller i två olika serier 

som samma spelare deltar i). Om ett lag har en JSM match och en Allsvensk match i samma region i landet 

kan dessa förhoppningsvis läggas in på samma rese helg för att bättre motivera både kostnad och tid. 

Hur detta planeras är upp till er föreningar att komma överens om. Hemmalag har en högre beslutade 

rätt än bortalag, vid planering av matcher. Hemmalaget har att utgå från tider dem blivit tilldelade i 

sitt bad och skall i möjligaste mån eftersträva att erbjuda matchtider som fungerar för både hemma 
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och bortalag. Innan hemmalaget spikar en matchtid skall denna stämmas av med motståndarna. 

Detta bör ske senast tre veckor innan matchen skall spelas. Kan föreningarna inte komma överens 

om tid kan frågan skickas vidare till SSF för beslut. Detta är sista utvägen och bör endast komma på 

tal då lagen inte kommer överens. Om ett bortalag tackar nej till spel för att man exempelvis väljer 

att delta på en turnering utomlands istället, ses detta inte som ett giltigt skäl. Om hemmalaget föreslagit 

matchdatum i god tid (senast 3 veckor innan match) och därefter inte kan finna något annat datum 

för matchen än den tid som motståndarna tackat nej till kan bortalaget behöva lämna W. O. till 

matchen och samtidigt betala W. O. avgift. Har bortalaget däremot informerat motståndarna i god 

tid (minst tre veckor innan) om att man inte är tillgänglig för spel ett speciellt datum har man gjort 

vad som krävs och blir därmed inte betalningsskyldig eller skyldig att behöver lämna W. O. till match. 

 

ELITSERIEN, ALLSVENSKAN, J20 SAMT U16 & U14: 

Våren 2022 blir som hösten intensiv med mycket matcher då sammanlagt fyra olika åldersgrupper 

kommer vara aktiva i sex olika serier. Tre av dessa påbörjades under hösten 2021 (Allsvenskan, U16 Div. II 

och U14), övriga tre serier drar igång under januari månad (Elitserien, J20 & U16 Div. 1).  

ELITSERIEN: 

SERIEUPPLÄGG: 

Elitserien för herrar och damer säsong 2022 drar i gång under januari månad. Lagen möter varandra 

en gång på hemmaplan och en gång på bortaplan. Antalet prioriterade spelhelger är satt till 4 för 

damer och sju för herrar. Sista spelomgång är satt till helgen 22-23 april 2022, därefter övergår 

grundserien till slutspel och kvalspel. Elitserien för herrar består av följande lag: Hellas, HÄVP, 

Järfälla, SPIF och SVA. Damernas Elitserie består av följande lag: Järfälla, LUGI och SPIF. 

SLUTSPEL & KVALSPEL: 

Fyra bästa lagen i herrarnas grundserie går till slutspel. I damernas serier går vinnarens av grundserien 

direkt till final medans 2:an och 3:an gör upp i två semifinaler om vilket lag som möter 1:an i en finalmatch. 

I herrarnas slutspel möter 1:an, 4:an från grundserien i semifinal. 2:an möter 3:an i den andra semifinalen. 

Båda semifinalerna görs upp i bäst av två matcher. Om lagen inte går att skiljas åt efter två matcher, 

avgörs vem som går vidare i en straffläggning efter andra semifinalen. Vinnarna från semifinalerna går 

till final och förlorarna spelar bronsmatch.   

TIDER: 

• Sista datum för klubbyte för spelare i Elitserien är den 22 februari (skall senast skickas in och 

betalas 14 dagar innan för att hinna hanteras, d v s den 8 februari, senast kl 11.00). 

• Grundserien startar vecka 4, 2022 både för herrar och damer. 
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• Grundserien ska vara färdigspelad senast söndag den 23 april 2023.  

• Finalmatch för damer & herrar samt herrarnas bronsmatch spelas helgen 21-22 maj, 2022.  

• Kvalspel till Elitserien börjar helgen 30 april – 1 maj. Skall vara färdigspelad till söndag 22 maj. 

U14 (MIX): 

SERIEUPPLÄGG: 

Seriespel i åldersgrupp U14 har delvis påbörjats under hösten 2022. Serierna spelas i två regionala serier, 

en i söder och en i norr. Södra serien består av fyra lag och norra av fem. Följande lag deltar i södra serien:    

HÄVP, LSF, LUGI, SK RAN samt SVA. Norra serien består av: Järfälla, Neptun, Polisen, SKK och Upsala. Lagen 

möts i dubbelmöten, en hemma och en bortamatch. Matchspel får gärna genomföras i form av 

spelhelger. Dels för att minimera antal resor, men även för att lagen får spela så många matcher som 

möjligt när dem väl åker på en serieresa. Inget gemensamt slutspel för årsgruppen genomförs, vinnare i 

respektive regionsserie blir regionsmästare. Alla spelare som deltar i seriespelet skall vara licenserade i 

TEMPUS (SSF licenssystem för alla simidrotter) samt finnas med på klubbens spelklarlista i FX. 

TIDER: 

 Grundserien påbörjad kring vecka 41, 2021. 

 Seriespel slutfört till kring vecka 16, 2022. 

U16 Div. II (MIX):  

SERIEUPPLÄGG: 

Seriestart för U16 Div. II Mix var vecka 43, 2021. Med sitt utspridda schema kan seriespel pågå fram till 

vecka 18, 2022. Serien består av följande fyra lag: Göteborg, LUGI, Team Polisen & Upsala. Seriespelet 

genomförs i dubbelmöten där lagen möter varandra två gånger. Det geografiska avståndet mellan 

lagen innebär långa resor. En rekommendation är att seriespel genomförs i spelhelger där fler än två lag 

möts. Det finns inget som hindrar en förening att spela båda mötena mot samma lag på borta eller 

hemma plan om det är smidigaste lösningen för båda berörda föreningarna och man är överens om det. 

Laget som placerar sig 1:a när grundserien är färdigspelad, är vinnare av serien. Inget slutspel genomförs. 

TIDER: 

 Grundserien påbörjad vecka 43, 2021. 

 Seriespelet i U16 Div. II skall vara färdigspelad till vecka 18, 2022. 

ALLSVENSKAN:  

SERIEUPPLÄGG: 

Seriestart för Allsvenskans grundserie var vecka 40 (2 okt.) 2021. Serien består säsongen 2021-2022 av 

följande fem lag: Falun, Göteborg Sim, Neptun, SKK & Upsala. Serien genomförs i dubbelmöten, en 

hemma och en bortamatch mot varje lag i serien. Denna säsong har samtliga lag flaggat för att man 
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vill kunna kvala till Elitserien vilket gör att vi åter likställer Allsvenskan och Elitserien. Därmed kan en spelare 

inte alternera mellan båda serierna fr o m den helgen Elitserien drar igång (29-20 januari) 2022.  

De två bäst placerade lagen från Allsvenskans grundserie går vidare till kvalspel. Förutom 1:an och 2:an 

från Allsvenskan deltar även laget som placerat sig på femte plats i Elitserien i kvalspelet. 

TIDER: 

 Första matchen i Allsvenskan säsong 2021-2022 spelades lördagen den 2 oktober 2021, övriga 

matcher spelas under våren 2022.  

 Sista datum för klubbyte för spelare i Allsvenskan är 3 månader innan sista spelomgång i 

kvalserien, vilken är satt till den 22 maj  (vecka 20). Lägg därtill 14 dagar för övergången att bli 

färdig. Det innebär att Eventuellt klubbyte bör vara klart till den 8 februari! Lån av spelare är 

endast tillåtet från klubbar som inte själva har representation i Allsvenskan eller Elitserien. 

Låneavtal måste vara upprättade senast till den 22 februari.  

 Allsvenskan 2021-2022 skall vara färdigspelad till söndagen den 10 april.  

 Kvalspelet börjar helgen 23-24 april och skall vara färdigspelat till söndagen den 22 maj.  

 

U16 Div. I (MIX):  

SERIEUPPLÄGG: 

U16 Div. 1 startade i mitten av januari 2022. Serien delas upp i en norra och en södra serie. Seriespel 

genomförs i form av dubbelmöten, en hemma och en bortamatch mot alla lag i serien. Precis som i U16 

Div. II kan matcher genomföras i spelhelger/kluster där lagen spelar fler än en match på en borta resa. 

U16 Div 1 Mix – Norra består av följande lag: Järfälla, Linköping, Neptun och SPIF.  

U16 Div 1 Mix – Södra består av följande lag: HÄVP, SK RAN samt SVA.  

SLUTSPEL: 

Slutspel i U16 division 1 spelas i slutet av helgen 6-8 maj i Stockholm. De två bästa lagen från södra och 

norra serien går till slutspel.  

TIDER: 

 Grundserien startade 22 januari 2022 (vecka 3).  

 Grundserien i division 1 ska vara färdigspelad senast helgen innan slutspelet genomförs, det 

vill säga, söndagen den 1 maj.  

 Slutspel i U16 division 1 spelas helgen 6-8 maj i Stockholm.  
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J20 (POJKAR & FLICKOR): 

SERIEUPPLÄGG: 

Seriestart för J20 är vecka 2, 2022 för killar. Tjejerna börjar sitt seriespel vecka 3. Killarnas serie har 

åtta prioriterade spelhelger, och tjejerna har upp till fyra. Tjejernas J20-serie består av två lag: Järfälla 

och SPIF.  Killarna har åtta lag som deltar i J20-serien. Dessa delas upp i en norra och en södra serie.  

Följande lag spelar i J20 södra: Linköping, SK RAN, SKK och SVA. J20 norra består av följande lag: 

Falun, Hellas, Järfälla och Neptun. Lagen möter varandra i dubbelmöte, en hemma och en bortamatch. 

Då tjejernas serie endast består av 2 lag har lagen tillåtelse att möta varandra upp till 4 gånger i 

grundserien, men minst två gånger (en hemma och en borta). 

SLUTSPEL: 

JSM-slutspel säsong 2022 spelas 3-5 juni. Planen är att det sker på Hylliebadet i Malmö. De två bästa lagen 

i killarnas södra och norra serie går till slutspel. I tjejernas serie går både lagen från grundserien till slutspel. 

Killarnas slutspel spelas i ett gruppspel där alla lagen möter varandra en gång. Ettan och tvåan från 

gruppspelet går till final, trean och fyran gör upp om bronsplatsen. Tjejerna gör upp i bäst av två finaler.  

TIDER: 

 Grundserien startade vecka 2 för killar och 3 för tjejer, 2022. 

 Grundserien ska vara färdigspelad senast söndag den 29 maj, 2022 (vecka 21). 

 Slutspelet spelas helgen 3-5 juni 2022 (vecka 22).  

 Sista datum för klubbyte för spelare i JSM är 3 månader innan finalspel (skall senast skickas 

in och betalas 14 dagar innan för att hinna hanteras, senast kl 11.00). Detta innebär att 

inbetalning och övergångspapper skall vara hanterade senast den 18 februari. 

U18 (POJKAR & FLICKOR): 

SERIEUPPLÄGG: 

U18 är sista serien som spelar sin mästerskapsserie under 2022. Planerad start är i slutet av augusti 

månad 2022. Slutspel sker preliminärt i slutet av oktober alt. början av november. Anmälningsdatum 

är ännu inte fast ställd. Mer information om U18 serien kommer under våren 2022.  

SLUTSPEL: 

Datum eller plats är ännu ej fastställd.   

TIDER: 

• Sista datum för klubbyte eller lån av spelare i U18 kommer kommuniceras under våren.  

• Grundserien ska vara färdigspelad senast helgen innan slutspelet genomförs. 

• Slutspel spelas preliminärt helgen 28-30 okt. alt, 11-13 nov. Vart är ännu ej beslutat.   
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POOLKAMP & POOLKAMP+: 

En viktig förutsättning för svensk vattenpolo att utvecklas är att vi lyckas med nyrekrytering av fler 

barn och ungdomar till sporten. En avgörande del i det arbetet är att matchspel anordnas i form av 

Poolkamp. Dessa tävlingsmoment kan vara avgörande för att motivera barn till att träna kontinuerligt. 

Med sin mindre plan och färre antal spelare lämpar sig spelformer även för de lite äldre barnen som 

gillar kombinationen av simning och bollspel. Under säsong 2022 uppmanar vi er föreningar att även 

erbjuda lite äldre barn (upp till spelare födda 2007 eller senare) möjlighet att delta i något vi kallar 

Poolkamp+. De riktar sig till föreningar med för få spelare att delta i seriespel men som ändå vill ge 

sina spelare chansen att delta i matchspel.   

POOLKAMP: 
Ambitionen är att minst två poolkamper arrangeras i Mälardalen och i Skåne både höst och vårtermin. 

Med geografisk spridning skall alla föreningar förhoppningsvis ha en poolkamp i sin närhet per termin 

som man kan delta på. Alla klubbar uppmanas försöka arrangera en poolkamp under säsong 2022. 

POOLKAMP+: 
Poolkamp+ är tänkt att ge barn mellan 13-15 år chansen att spela matcher med tre utespelare + 

målvakt på plan. Formen för Poolkamp+ är inte fastställd utan något ni som arrangör får besluta vad som 

passar er bäst utifrån tid och tillgång på bassäng. Förslag på spelplan som kan används är poolkampsplan 

eller beachpoloplan. Matcherna kan spelas som för beachvattenpolo i 2 perioder på 10 minuter vardera. 

Kontakta Bengt Sehlmark för planering av Poolkamp samt Poolkamp+: svenskvattenpolo@gmail.com.  

BEACH-SM 2022 - LINKÖPING: 
SM-veckan sommaren 2022 kommer ske 1-3 juli i Kinda kanal vid Södra stånggatan, i centrala 

Linköping. Det blir då 8:e gången som SM i Beachvattenpolo arrangeras. Anmälan till turneringen 

kommer kunna göras med start någon gång i slutet på mars 2022.  

Följande födelseår gäller säsong 2021-2022 för de olika åldersklasserna.  

U14 Mix  (USM-C)  Född 2008 eller yngre  
U16 Mix  (USM-B)  Född 2006 eller yngre  
U18 (USM-A)  Född 2004 eller yngre 

J20 (Junior)  Född 2002 eller yngre 

Senior  Född 2001 eller äldre (yngre spelare får delta men räknas  
   åldersmässigt tillhöra ålderskategorier enligt ovan) 

mailto:svenskvattenpolo@gmail.com
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Under våren 2022 planeras två domarutbildningar att genomföras. Först ut är den grundläggande domar-

utbildningen som senast genomfördes våren 2021. Utbildningen är i två moment, en teoretisk del samt en 

praktisk del. Det är ännu ej fastställt om utbildningen genomförs som under 2021 med en digital teoridel, 

samt en praktisk del som genomförs vid ett senare tillfälle. Andra alternativet är att både teoridel och 

praktikdel sker under samma helg på samma ort. Beslut tas efter att vi har en bättre bild om pandemin 

påverkar möjligheten att genomföra utbildningen fysiskt eller ej, samt vart deltagarna själva är bosatta.  

    Den andra domarutbildningen som kommer genomföras är steg 2 utbildning för domare som redan gått 

första utbildningen och som dömt vattenpolo i ungdomsserier under någon eller några säsonger. Del 

2 utbildningen är planerad att ske i samband med U16-slutspelet i Stockholm helgen 6-8 maj.  

Ledare och tränarutbildning genomfördes senast vintern 2020. Nästa utbildning kommer ske under våren 

2022. Datum publiceras på svensksimidrott.se under februari månad.   

Tränarkonferensen är planerad att genomföras 16-18 september, mest troligt någonstans i Stockholms-

trakten. Mer information kring tränarkonferensen kommer under våren 2022. 

LÄGER FÖR UTVECKLINGS- & UNGDOMSLANDSLAG:  

Under 2022 är planen att ha landslagsaktivitet för ungdomslagen U15 och U17 samt för ett kvinnligt 

och manligt utvecklingslag. Ambitionen är att ha samling både på vår samt höst för samtliga lag. 

Ungdomslagen har sin första samling på våren och sedan två uttagningsläger under hösten för att 

sedan spela NM i slutet av november. Utvecklingslagen planerar att spela en landskamp och genomföra 

en träningshelg med Finland i mars. I bästa fall deltar även damernas utvecklingslag denna helg. 

Under sommaren 2022 har båda utvecklingslagen för avsikt att delta på EU-Nations Cup i Brno. Innan 

turneringen genomförs en förberedande uttagningshelg. Under hösten är planen att ha en landslags-

samling där trupp tas ut för en landskamp senare under hösten. Landskamp spelas preliminärt i Skåne.  

NORDISKA MÄSTERSKAPEN 2022:  

Nordiska Mästerskapen för ungdomar är planerade att ske i Litauen sista helgen i november (25-27 nov.). 

Åldersgrupperna som deltar är U15 & U17. Mer information om mästerskapet kommer tidigt under 

hösten 2022. Sverige går in som regerande mästare i U15 turneringen. I U17 har vi att försvara eller 

uppgradera en bronsplats från mästerskapen 2021. 
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Vårens matchdatum skall senast vara införda i sin helhet i FX och avstämda med motståndarna:  

U16 Div 1– senast fredag den 11 februari. 
Elitserien, Allsvenskan & J20 – senast fredagen den 18 februari.   

U16 Div II & U14 – senast den 25 februari 2022. 

Tidiga matcher på säsongen bör ha stämts av med motståndare senast 3 veckor innan matchdatum.  

SERIEAVGIFTER SÄSONG 2021-2022: W. O.  AVGIFTER SÄSONG 2021-2022: 

SERIE: AVGIFT: SERIE: AVGIFT: 
Elitserien herrar (inkl. slutspel)   8 000 kr Elitserien herrar 4 000 kr 
Elitserien damer (inkl. slutspel)   5 000 kr Elitserien damer 4 000 kr 
Allsvenskan (inkl. kvalspel)   8 000 kr Allsvenskan 4 000 kr 
Allsvenskan B (egna domare)   1 000 kr Allsvenskan B -- 

JSM (inkl. slutspel)   2 500 kr Junior & ungdom (grundserien) 2 000 kr 
U18 (inkl. slutspel)   2 500 kr Junior & ungdom (slutspel) 4 000 kr 
U16 Div 1 (inkl. slutspel)   2 500 kr   
U16 Div 2 (exkl. slutspel)   1 000 kr   
U14  (exkl. slutspel)   1 000 kr   

AVGIFT VID AVHOPP FRÅN SERIESPEL: 

Avhopp som sker när seriespelet startat utgår en kostnad på 4 000:- för lag som hoppar av.  

Det som inte framgår av denna serieinformation ska tolkas enligt SSF tävlingsbestämmelser.   

Verksamhetsutvecklare/poloutskottet förbehåller sig rätten att korrigera datum för seriespel, slutspel 

samt ändra form/ort för slutspel om nödvändigt för att kunna genomföra planerade serieupplägg. 

Stefan Keisu, Verksamhetsutvecklare vattenpolo 


