
Lørdag 29. April 2017

Områdemøde Vandpolo



Agenda
• 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. Eventuel



Beretning 
• Nogen kommentarer til den beretningen



Handleplan 

1.  Vi har brug for jeres hjælp til at lave en plan for de næste 3-5 år

• Bredde, ungdom, elite !

– Hvem vil være med

2.  Orientering om ny struktur under SVØM



Økonomi 2016

Indtægter:

-1.073.009,23

Udgifter:

1.085.646,88

12637,35

Malta, Østrig

Mgl indtægter fra fællestræning

EU Nations



Økonomi 2016
- Konto
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Økonomi 2017
• Grundtilskud: 120.000 kr. 

• Udviklingspuljen: 30.000 kr. 

• Landsholdspuljen: 125.000 kr. 

Alle EU nations turneringer bliver afholdt til samme pris

Vi kommer ikke til at deltage i North Sea Cup

Færre hold til NM for ungdom



Forslag
Bøder i ungdom

Når turneringslederen har sendt kampplanen ud og den er godkendt af klubberne – skal der være bøder for afbud.

Afbud kr. 500,-

Afbud indenfor 24 timer før kr. 1000,-

Forslaget kommer fordi klubberne har ingen respekt for kampplanen og at der er klubber der står med haltider de har betalt 
for.

Der er ikke nogen konsekvenser – man melder bare afbud.

Gebyret skal opkræves af SVØM – som turneringslederen giver besked til.

Med venlig hilsen

Tommerup Vandpolo

Britt Kejser Greve



EU Nations & NM

Sektionen

2 senior 
turneringer

2 U 17 
turneringer

1 U21 
turneringer

NM 
ungdom

U15 + U17

Mester
hold

North sea
cup



Regelændringer

FINA/LEN
- 11 spillere
- 25’ angreb
- 15’ udvisninger
Årsag OL !



Valg

• 3 medlemmer vælges for en 2-årig periode i ulige år

• Katrine Cohen afgår efter tur og er ikke villig til genvalg.

• Marie Jensen afgår efter tur og er villig til genvalg.

• Margit Jensen afgår efter tur og er villig til genvalg.



Eventuelt

Ny Struktur under SVØM

- Konsekvens
- Næste skridt





Fællesskabende og aktivt 
event 

Af Laura Skovsen 



Hvad er det?

• Vi får en dag med mulighed for udvikling af 
damevandpoloen. Hvor vi her kan fokusere på 
fælleskabet, og venskaber og kontakt på tværs af 
klubberne. 

• Vi mener også arrangementet kan være med til at 
give et indblik  i hvor mange og hvilke 
damespillere, der gemmer sig ude i klubberne. 

• 2 timers træning og fede fællesskabende øvelser 
med nogle super gode underviser/trænere.



Praktisk information

• Informationen kommer ud til spillerne via. 
Kontakt til klubberne og de sociale medier

• Arrangementet vil forgår udendørs i København 

• Spillerne skal selv betale for transport til og fra 
(Forhåbentlig med støtte fra deres klub) og mad 
til dagen. 

• Når ideen er godkendt, vil der blive sendt 
yderligere information ud til spilleren og 
trænerne i klubber landet over. 



Omkostninger 

• Hvad får vi? 

2 trænere/studerende, Ane og Rasmus fra Paul 
Petersens Idrætsinstitut i 2 timer for 1200 kr. 

”Vi håber på at skabe en dag for jer, hvor vi i 
fællesskab kan have en bevægelsesrig, 
udfordrende og sjov dag.”

- Ane, PP studerende


