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Referat: Vandpolo udvalget 

Dato: Den 29. april 2017  

Mødetidspunkt: 13.00-15.00  

Mødested: Bygholm Park - Horsens  

Deltagere: Viggo Rasmussen (OSLF) – (VR), Ole Løgsted – (Slagelse) – (OL), Jens Andersen (SNIK) – (JEA), 
Esben Sørensen (Slagelse) – (ES), Karl-Emil Greve (TSK) – (KEG), Søren D. Elmstrøm (Vandpolosektionen) – 
(SDE), Danielle Keller (SVØM) – (DK), Maria E. Jensen (HSK-GSK) – (MEJ), Morten Schmidt (KSK) – (MS), Christian 
Heyde-Petersen (FREM) – (CHP), Steffen Nielsen (FREM) – (SN), Tom B. Lauritsen (KVIK) – (TBL), Lars Bo Larsen 
– SVØM (LBL) 

Beslutningsnotat: Lars Bo Larsen (LBL) 

E-mail til: Sektionen + bestyrelsen + administrationen 
 

 
Nr. Punkt + evt. underpunkt Kommentar Status på punktet 

0. Velkomst Søren D. Elmstrøm bød velkommen  

1 Valg af dirigent Danielle Keller blev valgt til dirigent på indstilling fra sektionen  

2 Sektionslederens beretning Søren Elmstrøm afgav beretning og beretningen kan ses ved at klikke her  
 
Der var kommentarer i forhold til det sportslige niveau. Der blev opfordret til at man starter en 
positiv udvikling nedefra og satse på at man får endnu flere unge spillere, der kan være med 
til at skabe fundament for et fremtidigt stærkt senior niveau.  
 

 

http://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2017/beretningvandpolo2017.pdf
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Der var ligeledes en kommentar i forhold til udfordringen omkring at mange tager på 
efterskoler. 

3 Drøftelse af mål og handleplaner Udsat til drøftelse under eventuelt  

4 Økonomi SDE fremlagde økonomien for sektionen. Der var i 2016 et mindre driftsunderskud på cirka 
12.000,- kr. 
 
Der har været en forholdsvis stor omsætning grundet afvikling af U17 nations cup i Danmark. 
 
SDE redegjorde for økonomien og betydningen af dette i forhold til deltagelse ved diverse 
landsholdsaktiviteter i 2017. 
 
Et større overblik over økonomien kan ses i bilag 1. 
 
DK kommenterede på økonomien og hvordan fordelingsnøglen er til de sportslige aktiviteter. 
 
TBL opfordrede til at man nytænkte hele måden at tænke vandpolo og spurgte ind til hvordan 
man kan få sparring fra Dansk Svømmeunion. 
 
VR opfordrede til at man får hjælp fra Dansk Svømmeunion til at igangsætte 
udviklingsprojekter. 
 
LBL kommenterede på muligheder for udviklingsprojekter og hvordan man sikrer sig sparring 
til at oprette og ansøge om et udviklingsprojekt. 

 

5 Behandling af indkomne forslag Tommerup SK fremlagde forslag om bødestraf ved afbud fra en turneringskamp. Afbuddet 
skal koste 500,- kr. Hvis afbuddet sker indenfor 24 timer fra kampstart skal bødeforlægget 
være 1.000,- kr.  

 
Forslaget gælder alt andet end 1. division. 
 
Forslaget blev vedtaget med fire stemmer for og tre stemmer imod og er gældende fra 1. 
august 2017.  
 
Forslaget kan ses i bilag 1. 
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6 Øvrige emner SDE gennemgik kort landsholdaktiviteter for 2017 – se mere i bilag 1.  
 
KEG spurgte ind til kalender og planlægning. SDE svarede at datoer og andet relevant 
afhænger af de lande der er arrangører og deres kalender. 
 
Der var diskussion af U21 holdet og rimeligheden af at stille op med et hold, hvis der ikke er 
en tilfredsstillende spilleropbakning. 
 
Der er åbnet op for at man som klubhold kan deltage i North Sea cup, hvis landsholdet ikke 
stiller op. 
 
SDE præsenterede FINA´s og LENs forslag til regelændringer – se mere i bilag 1. 
 
Dansk vandpolo fortsætter et år med de gældende regler og tester de nye regler i pokal 
turneringen.    
 
Der var en diskussion om hvorvidt man skulle spille på 20x30 meter når det var muligt. Der 
var opbakning til at man så vidt muligt spiller efter gældende regler. 

 

7 Valg af sektionsmedlemmer Katrine Cohen afgår efter tur og er ikke villig til genvalg. 
Maria Jensen afgår efter tur og er villig til genvalg. 
Margit Jensen afgår efter tur og er villig til genvalg. 
 
Der blev ikke valgt et nyt medlem i stedet for Katrine Cohen. 

 

8 Evt. SDE fremlagde nyt omkring den nye struktur i Dansk Svømmeunion og den betydning de har 
for vandpolo i Danmark. 
 
Der blev opfordret til at man i vandpolo i fremtiden udtænker og indsender forslag til 
udviklingsprojekter hos Dansk Svømmeunion. 
 
Ligeledes skal vandpolo udvalget have udformet en forretningsorden for udvalget. 
 

 

 


