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Dagsorden for områdemødet er:  

 

1. Valg af dirigent  

2. Sektionslederens beretning 

3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen  

4. Orientering om sektionens økonomi  

5. Behandling af indkomne forslag  

6. Øvrige emner til drøftelse  

7. Valg af sektionsleder   

 Vælges i lige år.  

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionens  

a) 2 medlemmer vælges for en 2-årig periode i lige år. 

b) 3 medlemmer vælges for en 2-årig periode i ulige år: 

Katrine Cohen afgår efter tur.  

Marie Jensen afgår efter tur.  

Margit Jensen afgår efter tur.  

9. Eventuelt 
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2. Sektionslederens beretning 

2016 har for Dansk vandpolo været et udfordrende år, og den kommende periode vil være 

udfordrende på mange fronter. Driften af divisionerne og ungdomsmesterskaberne er god, 

og der er mange gode frivillige kræfter, som hjælper, mens udfordringerne ligger i 

fastholdelse - og i at opnå et højere niveau.  

Vi er i den rigtige udvikling med hensyn til ungdom. Der har aldrig været så mange U11, 

U13 og U15 spillere. Et udtryk for, at vi gør det rigtige på ungdomssiden, og at det store 

arbejde, som bliver lagt i klubberne, bærer frugt. Lad os håbe, at vi kan fortsætte udvikling, 

samt fastholde og videreudvikle spillerne. 

2. og 3. division har flere hold end tidligere og nye klubber deltager. Meget positivt er det, 

at der i Vest nu også er 2. division, hvilket er en vigtig grundsten i genopbygningen af 

vandpolo i Jylland. Det er en udvikling, som skal fastholdes og naturligvis udbygges. 

En anden ny ’opfindelse’ i dansk vandpolo er afholdelse af kurser. Vi har aldrig tidligere 

udbudt dommer- og trænerkurser, som vi har begyndt på i år. Vi er stadig ved at finde den 

rigtige struktur omkring kurserne, men de har været meget godt besøgt - langt bedre end 

vi havde turdet håbe på. 

En af de store udfordringer som vi har mødt de sidste par år er, at mange spillere stopper, 

når de bliver 17-18 år. Vores 1. division lider under det, og med det lidt lavere niveau i 1. 

division, rammer det også senior landsholdene (mænd og kvinder). Dette skal være ét af 

vores fokusområder de kommende år! 

Vi er stadig det bedste hold i norden. Frem Odense vandt overlegent det nordiske 

mesterskab for klubhold, og det danske senior-landshold er stadig langt bedre end de 

andre nordiske lande. Det skyldes, at vi har en bedre struktur samt at vores talent- 

udvikling stadig er et skridt foran. 

En lidt større udfordring får vores hold, når de deltager i EU nations. Den største turnering 

uden for EM - og den eneste af sin art for B-nationer. Turneringen har en meget høj 

prioritet, og er en klar målestok i forhold til, hvor langt vi er fra resten af Europa. I år 

deltager vi også i den tilsvarende klub-turnering - en form for B-champions league. 

Dermed får vi også en indikation af, hvor vores klubhold er i forhold til resten af Europa. 

Lad os alle hjælpe hinanden med at få flere og bedre spillere - kun på den måde kan vi 

alle blive bedre! 

Slutteligt vil jeg gerne takke alle de frivillige ledere, trænere og dommere vi har i dansk 

vandpolo. De frivillige yder en kæmpe indsats, og er grundstammen i alt, hvad vi gør og 

kan i fremtiden – TAK! 

Søren Elmstrøm 

Sektionsleder Vandpolo  


