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Mødeindkaldelse/Beslutningsnotat:   

Dato: 14. april 2013 

Mødetidspunkt: 9.00 

Mødested:Idrættenshus 

Deltagere: Britt Kejser Greve (BG); Karl-Emil Greve (KG); Jimmy Adler Andersen (JAA); Jens 
Andersen (JA); Tom B Lauritzen (TL); Peter Johansen (PJ); Torben Baltzer(TB); Viggo Rasmussen 
(VR); Søren Dietz Elmstrøm (SDE); Ole Løgsted (OL); Esben Sørensen (ES) 

Inviterede: Lars Warm (LW); 

Afbud:  

Beslutningsnotat: Charlotte Tolderlund 

E-mail til: sde@novonordisk.com ph@svoem.dk  

Nr
. 

Punkt Underpunkt Kommentar Status på punktet 

1. 
 
 
 

Valg af 
dirigent 

  Søren Dietz 
Elmstrøm 

2. Sektionsleder
ens beretning 

   

3. Drøftelse af 
mål med 
tilhørende 
handleplaner 
for sektionen 

 1. Højere niveau på trænere rundt 
omkring i klubberne.  

2. Flere medlemmer/klubber 
3. Øget tilskud og interesse fra Svoem 

 

 

mailto:sde@novonordisk.com
mailto:ph@svoem.dk


 
 

       

   2 

 

 JAA – informerer om initiativ om 
indsamling af info om hvor der tidligere 
har været vandpoloklubber for at se om 
der er nogle der kan genstarte. Det 
nytter ikke med fornyelse på 
trænersiden, hvis ikke spillerne vil tage 
imod og er motiveret 

 KG: der skal mere fokus på at 
københavner klubber skal med på 
banen. De unge spillere vil gerne, men 
de skal tilbydes noget mere med nogle 
gode kampe og ture. De vil fx i 
Tommerup gerne træne mere både vand 
og styrke for at skulle kunne komme i 1. 
div. Der skal satses på både unge og gl. 
trænere på sigt. 

 BG: vi skal have fat i de gamle spillere 
for at få udviklet trænere. Mener at der 
skal satses på 10 trænere som skal 
udvikles 

 JA: - mange af deres medlemmer er gl. 
bysbørn der er flyttet og vender tilbage 
for at spille. Det skal være gl. spillere der 
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skal starte klub op, men det er vigtigt at 
det ikke bare for selv at spille men for at 
ville starte og vedholde det for unge 

 TL: – det er meget tidskrævende at 
starte ungdom op og mange giver op. 
Det er problematisk at det er de samme 
trænere som har været der de sidste 10-
15 år man mangler update på viden, så 
der mangler fornyelse. Der skal nye 
trænere på kanten. Jeg mener godt at 
de unge spillere vil tage imod de virker 
motiverede. Der skal mere struktur og 
planlægning for at kunne træne mere. 
Hvis der skal bruges penge på 
uddannelse bør det være de unge 
trænere. Nye trænere skal have 
svømningens grunduddannelse så de er 
klædt på til opgaven 

 VR – Det skal være over en 10 årig 
periode at ændringer med nye klubber 
skal bygges op. Hvor er de gamle 
spillere - de skal være ambassadører. 
Foreslår at Emil fra SSK øser ud af erfa 
til andre fra hans ophold i udlandet. 
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Måske skal man invitere trænere udefra 
til fællestræningerne, for at gøre det 
sjovere og måske derved motivere de 
unge til at uddanne sig til trænere 

 SDE – måske åbent hus arrangementer 
i klubberne – kom og prøv – herunder 
også for nye klubber. Man har generelt 
været for dårlige til at gribe de stoppede 
konkurrencesvømmere, som ville være 
oplagte at fastholde i klubberne som 
spillere og måske trænere. Niveau 
mæssigt er vi på samme niveau som for 
20 år siden. Der er altid en-to rigtig gode 
spillere og så er det mellemvarer. Mener 
man skal prøve at uddanne trænere og 
få højnet træner niveauet. Der skal 
findes nogle som er interesserede i at 
uddanne sig til trænere           

 PJ: – de lokale foreningers bestyrelser 
skal overbevises om at de skal satse på 
vandpolo 

 OL: – enig i at der skal fornyelse på 
træner siden. Kan se at deres model har 
båret frugt med 3-4 trænere med hver 
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deres styrke. De kan dog ikke træne 20 
timer samtidig med studie, 
fritidsarbejde/arbejde ved siden af. 
Deres spillende træner har erfa fra 
udlandet som han læsser af til resten af 
klubhold og landshold. Opfordre at alle 
klubber sender deres trænere med til 
fællestræning 

4. Orientering 
om 
sektionens 
økonomi 

 Samlede omkostninger ca. 500 t.kr. 
størstedelen på juniorlandsholdene.  
SSK bidrog med flest indtægts kroner da de 
har flest spillere med. Tommerup bidrog med 
næsthøjest bidrag og de er kraftigt på vej 
frem. Ialt 350 t.kr fra klubberne af de 500 t.kr. 
overskud kr. 3167,-  
Tilskud fra Svoem ca. 160t.kr. Penge ydes til 
ungdomsaktiviteter 
2013 store omk. - senior skal til kval og der er 
NM i Litauen for junior. 

 OL: – mener at tilskuddet er for lille fra 
Svoem – og ønsker dette taget til 
referat. Det er blevet nedsat pga. 
sammenlægning af regionerne 

 JAA: – mener at SSK skulle have været 

 Afventer resultat 
af Lystrup 
projekt – kan 
der laves flere af 
disse. 

 Tommerup har 
tidligere søgt 
midler til 
vandpolo camp 
– men det blev 
ikke støttet – 
hvad skal der 
til!!! 

 Der skal laves 
en fortegnelse 
med hvilke typer 
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der på svoems generalforsamling for at 
gøre indsigelser om tilskud. Der var ikke 
et ord i årsberetningen på svoems GF 
om vandpolo og de andre forbund 

 BG: – hvordan kan vi søge penge hos 
svoem. Ville være rart at konsulenterne 
interesserede sig mere for vandpolo 

 SDE – mener at vi skal gribe i egen 
barm, og det er os selv der skal være 
med til det. Der gives tilskud til ”Lystrup-
projekt” 

 LW: – man skal selv fra klubbernes side 
være mere pågående på projekter – der 
er ingen der kommer ud med en 
færdigboks og en pose penge 

 ES – syntes ikke det er rimeligt at de 
frivillige skal yde mere og forventer 
initiativ fra Svoem. Han er absolut ikke 
enig med LW om at det er egne rækker 
der skal løfte det hele, mangler 
opbakning fra LW som er vandpolos 
repræsentant i svoems bestyrelsen 

 LW: hvis svoem skal yde mere hjælp -  
ikke kun økonomisk, så skal der komme 

projekter der 
kan ydes tilskud 
– DIF/SVOEM 

 Der skal skabes 
et personligt 
forhold til en 
konsulent fra 
Svoem i den 
enkelte klub for 
at finde 
mulighed for at 
skabe projekter i 
klubben 

 8. juni vil 
vandpolo gerne 
have en 
repræsentant fra 
SVOEM med til 
stævne i 
Odense  

 Det er vigtigt at 
der kommer 
nogle ud fra 
ledelsen for at 
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en handleplan. SD skal via LW søge 
midler hos DIF.  

 TL – vi er en flok praktikere og ikke 
politikere. Vi skal have en mere politisk 
partner til at tale vores sag 

 SDE – der er ikke opbakning til 
aktiviteter. Der kommer ikke 
repræsentanter fra svoem til store 
events, derfor føler man ikke sporten er 
respekteret 

 
Generelt vil man gerne have konsulenterne 
med til møder så der kommer dialog. Der 
kan søges penge til breddesektionen. De 
skal nok inviteres til fællestræning, der 
efterlyses en tidligere produceret brochure 

 
Flere medlemmer: 
 
o SSK har startet et projekt som fanger de 

5-7 årige til vandpolo – altså en tidligere 
opstart og interesse – her er mulighed 
for et projekt. Altså vandtilvænning med 
vand og boldlege for at få interessen 

se aktiviteter 
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med at lege med bolden i vand 
o LW – opfordre til at der laves en 

drejebog så man kan forsøge at få en 
konsulent fx på delebasis med anden 
sektion – til at bære videre i bestyrelse 
og evt DIF. Argument kan fx være flere 
medlemmer. Grundlaget for øget 
fastholde medlemmer må være stort i fx 
KSK mister man ca 600 medlemmer pr 
år 

o Tommerup har også stor succes med at 
fastholde ved at tilbyde gratis vandpolo i 
maj/juni. De får fasthold 
svømmeskolebørn som måske ellers 
ville stoppe til svømning. Det er vigtigt at 
trænerne er dedikeret til børn  

o KVIK har forsøgt det men det faldt på 
gulvet, men vil gerne høre erfa fra 
andreklubber. Trænerstaben var 
udfordringen og der skal både 
drenge/pige trænere på kanten 

o TB: - kan man fx tænke sig en skole 
vandpolo turnering i forbindelse med 
den nye skolereform 



 
 

       

   9 

 
Struktur: 
 SDE mener der skal laves en ny struktur 

på fordeling elite, ungdom mm. 
Orientering fra elite mødet omkring 
turneringsform 
Struktur er vedtaget 
 

 
 
 

5. Behandling 
af indkomne 
forslag 

 Der er ikke modtaget forslag  

6. Øvrige emner 
til drøftelse 

 Der er ikke modtaget forslag  

7. Valg af 
sektionsleder 
(vælges for 2 
år i ulige år) 

Søren Dietz 
Elmstrøm  
 
 

Er villig til genvalg Er genvalgt 

8. Valg af 
øvrige 
medlemmer 

Britt Greve  
Esben Sørensen 
Viggo 
Rasmussen  

Er villig til genvalg 
Er villig til genvalg 
Er ikke villig til genvalg 
Er ikke villig til genvalg 

Genvalgt 
Genvalgt 
Er ikke genbesat 
Er ikke genbesat 
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Martin Kristensen 
Jimmy Andersen 

Er ikke på valg 

9. Eventuelt   Kontakt til Heino om træneruddannelse 
 ES: Sektionen skal være bedre til at 

indse at de er der for klubberne 
 OL – syntes at der på elitemødet var en 

god stemning, og det er rart med faste 
mål.  

 SDE der var ingen negative 
tilbagemeldinger vedr. afvikl, af EM-kval. 
I øvrigt stor ros til JAA for arrangementet 

 
 

 


