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Referat: Vandpolo sektionens områdemøde 
Dato: Den 27. april 2014  

Mødetidspunkt: 09.00-12.00  

Mødested: Hotel Scandic Kolding 

Deltagere: Linda Jørgensen (SVØM) – (LJ), Denise Bakholm (AS) – (DB), Trine Bakholm (AS) – (TB), Carsten 
Bach (Lystrup IF) – (CB), Viggo Rasmussen (OSLF) – (VR), Torben Baltzer (OSLF) – (TOB), Jimmy Andersen  
(OSLF-vandpolosektionen) – (JA), Peter Johansen  (OSLF) – (PJ), Jacob Schjødt-Pedersen  (TSK-
vandpolosektionen) – (JSP), Jens Andersen (SNIK) – (JEA), Ole Løgsted (Slagelse) – (OL), Esben Sørensen  
(Slagelse) – (ES), Martin Christensen (Turneringsleder) – (MC), Tom B. Lauridsen (KVIK) – (TL), Britt Greve (TSK-
vandpolosektionen) – (BG), Karl-Emil Greve (TSK) – (KEG), Emilie Sørensen (OSLF) – (ES), Laura Skovsen 
(OSLF) – (LS), Eva Bryderup (OSLF) – (EB), Katrine Cohen (USG) – (KC), Christian Hollensen (USG) – (CH), 
Nikolaj Rævdal (Copenhagen Mermaids) – (NR), Per Rasmussen (HVK93) – (PR), Morten Hinnerup (SVØM), Søren 
Elmstrøm  (Vandpolosektionen) – (SE), Danielle Keller (SVØM) – (DK), Susanne Glasius Tischer (SVØM) – (SGT)  

Inviterede:  

Afbud: 

Beslutningsnotat: Lars Bo Larsen (LBL) 

E-mail til: Sektionen + bestyrelsen + administrationen 
Nr. Punkt Underpunkt Kommentar Status på punktet 

1. Valg af dirigent  Søren Elmstrøm blev valgt  

2. Beretning  Søren Elmstrøm aflagde beretning ud fra highlights 2013 (bilag 1). 
Den skriftlige beretning findes på http://www.svoem.org/Om-
unionen/Generalforsamling-2014/Bilag/ 
Beretningen er sendt ud til deltagerne som bilag 2 sammen med 
beslutningsnotatet. 
(KEG) kommenterede på rejseformen i forbindelse med deltagelse 
ved NM. Han opfordrede til at man undgår lange rejsedage, så 
forholdene er mere optimale for deltagerne. 
(MC) kommenterede på udgiften ved at afholde EM kvalifikations 
arrangementet i Danmark og de uforudsete udgifter der kom i 
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forbindelse med dette. 
(ES) mindede forsamlingen om at man på klubplan blev nordiske 
mestre for herrer ved Slagelse Svømmeklub. 
(MC) kommenterede på at man i Sverige har satset på ungdommen 
de seneste år, hvilket måske nu måske begynder at slå igennem på 
seniorplan. 
(SE) fremlagde medlemstallet for 2013 og påpegede vigtigheden af 
at alle aktive vandpoloklubber indberetter i forhold til DIF´s 
godkendelse af vandpolo som en aktivitet. 
(LBL) fortalte kort om medlemsregistreringen og måden det foregår 
på. 
(KEG) opfordrede til at alle klubber sørger for at indberette alle 
vandpolo medlemmer. 
(SE) fortalte om det nye udviklingsprojekt. 
(NR) kommenterede på udviklingsprojektet og hvordan vandpolo 
kan være med til at løfte det nye udviklingsprojekt. 
Der var diskussion om hvordan de store klubber kan hjælpe de 
mindre klubber med at få mere gang aktiviteterne. 
(JS) i Sverige har de startet et ungdomskoncept op som klubberne 
kan gøre brug af. 
(NR) kommenterede på at der bør være vandpolo underviser 
uddannelser udbudt i SVØM. 

3. Drøftelse af 
målsætning og 
handleplan for 
sektionen  

 

 (SE) fremlagde opgaver i og omkring sektion. Der er mange tilråb på 
sidelinjen men for få der melder sig på banen. (SE) fortalte om 
mulighederne for at få opgaver i sektionen eller i mere projekt 
orienterede opgaver. 
(SE) fremlagde driftsplan og en udviklingsønske seddel for 
vandpolosektionen 

 

4. Orientering om 
sektionens økonomi 

 (SE) fremlagde sektionens økonomi og kommenterede på 
økonomien. Der er i 2013 et stort underskud, hvilket skyldes ekstra 
store udgifter til turneringen i Odense. De uforudsete udgifter 
skyldes at LEN ændrede proceduren for deltager betaling ved EM 
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kvalifikationsarrangementet i Odense og pålagde vandpolo 
sektionen ekstra store udgifter 
 
(MC) stillede spørgsmål til om man ikke i fremtiden skal stille op til 
en lignende stor turnering. 
 
(JS) stillede spørgsmål til om hvor indtægterne kommer fra ud over 
tilskuddet fra SVØM.  
 
(SE) fremlagde budgettet for 2014. 
 
(KC) spurgte ind til om junior piger var med under ungdom eller 
kvinder. (SE) svarede at man er med under kvinder, da juniorpige 
gruppen ikke er stor nok endnu. 
 
(KEG) stillede spørgsmål til om hvor meget man får i tilskud til 
landsholdsturene. (SE) fortalte om de satser man har opstillet. 
Priserne for deltagelse i landsholdsture i 2104 er 1.500,- for ungdom 
og 2.000,- for seniorer. 
 
(KEG) stillede spørgsmålstegn til om hvilke tanker man havde om 
træneruddannelse. 
 
(OL) kommenterede på at det overordnet set er negativt at tilskuddet 
fra SVØM igen er for nedadgående. 
 
(CB) spurgte ind til hvorvidt man behøvede at være medlem af 
SVØM/DIF. (SE) forklarede hvordan et medlemskab er en 
nødvendighed i forhold til bl.a. at kunne deltage internationalt og at 
DIF ikke accepterer vandpolo som værende et selvstændigt forbund. 
 
(SE og LBL) fortalte kort om udsprings sektionens udviklingsprojekt 
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der hedder ”Ta´springet 2014”. 
 
(LBL) kommenterede på i hvilket omfang man kan gøre brug af 
konsulenterne i SVØM i forhold til lignende projektudvikling og 
gennemførelse 

5. Indkomne forslag  (SE) fremlagde forslag til ændringer ændringsforslagene kan ses i 
bilag 3. 
 
Indledningsvis stillede (OL) spørgsmål omkring årsagen til ændrings 
forslagene. 
 
(SE) svarede at det var ud fra ønsket om bedre disciplin i forhold til 
de aftaler der er indgået. 
 
Beslutningerne er her indskrevet i punktform i forhold til rækkefølgen 
af forslag i bilag 3. 
 

1. Konklusionen blev at  
a.  Senior herre landsholds spillere må ikke deltage i 

2.division. 
b.  Der må maksimalt spilles med 5 fem 1.divisions spillere 

i 2. division 
c.  Der opfordres generelt til fairplay i forhold til 

holdsammensætningen ved kampe i 2. division 
d.  Reglerne skal sendes til evt. udenlandske deltagere i 2. 

division øst. 
2. Konklusionen blev  

a.  Att udeblivelse fra kampe i 1.division er lig med 
udelukkelse for resten af turneringen. 

b.  At udeblivelse fra kampe i 2.division, superliga og 
ungdom straffes med bøder 

c. Konklusionen blev yderligere at alle opfordres tila t 
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møde frem uanset antallet af spillere man kan stille 
med. Så må man evt. låne spillere af modstanderne. 

d. Der blev opfordret til at turneringsdatoer kommer tidligt i 
kalender. (MC) opfordrede til at klubberne allerede nu 
indsender datoer for næste års udlandsstævner med 
mere, så han kan planlægge ud fra det. 

3. Konklusionen blev at 
a. Forslaget blev godkendt. 
b. Eventuelle andre kvinder i herrernes 1.division 

diskuteres på dagen. 
c. Herrerne må ikke spille i superligaen for kvinder. 

4. Konklusionen blev at  
a. Der afholdes DM ungdom på skift 1 x øst og 2 x vest og 

så videre. 
b. (TL) forespurgte på en dreje bog for afvikling af UDM. 

(JA+BG) kan hjælpe (TL) med en drejebog 
c. UDM 2014 foregår den 8.-9.11 i Herning 

5. Konklusionen blev at 
a. Forslaget blev godkendt. 
b. (OL) foreslog at de bedste 1.divisinshold først indgår i 

pokalturneringen senere i turneringen. 
6. Konklusionen blev at 

a. Forslaget blev godkendt 
7. Konklusionen blev at 

a. Forslaget blev godkendt 
b. Det blev præciseret at det var i forholdet mellem at være 

medlem af en dansk og en udenlandsk klub. (MC) 
udfærdiger udkast til et brev man kan tage med til 
udenlandske klubber. 

c.  Spilletilladelse for danske spillere som vender hjem og 
udenlandske spillere, gives når sektionsformand og 
turneringsleder modtager dokumentation for 
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udmeldelse af den udenlandske klub og at LEN 
processen er igang" Dette skyldes at den relativt lange 
behandlingstid i LEN ikke skal være en forhindring i at 
spille i Danmark. 
 

8. Konklusionen blev at  
a. Der skal strammes op på disciplinen. 

 

6. Øvrige emner til 
drøftelse 

 (JA) opfordrede til at klubberne indsender datoer for hvornår de 
deltager i arrangementer, så Martin har mulighed for at undgå 
turneringskampe på de dage hvor der er klub arrangementer. 
(ES) stillede spørgsmål om man kan stille op for en forening uden at 
være medlem. Der blev klart opfordret til at man kun stiller med 
spillere på holdet der er medlem af en klub. 
(KH) opfordrede til at man laver en liste med steder hvor man kan 
promovere vandpolo og en liste med kontakt personer. 
(SE) orienterede om status i forhold primært ”Slagelses mødet” i 
forhold til fremdrift i forhold til de aftaler der bliver indgået. Det er 
vigtigt at man siger hvad man gør og ikke mindst at man gør hvad 
man siger. 
(TL) opfordrede til at der laves halvårlige udviklingsmøder i 
sektionen. (SE) påpegede vigtigheden af at man dukker op på 
udviklingsdagene. 
(KC) fremlagde branding projektet vedr. synligheden af dansk 
vandpolo. Se bilag 4. 
 

 

7. Valg af sektionsleder  Kun på valg i ulige år  

8. Valg af øvrige 
medlemmer 

 Britt Greve – valgt for et år. 
Esben Sørensen – valgt for et år 
Jimmy Adler Andersen – valgt for et år 

 

9. Evt.  Nina Sørensen (USG) – har ønske om at komme med til at lave 
projekt arbejde. Sektionen ser på mulige projekter som Nina kan 
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starte ud med. 
Carsten Bach (LIF) – ytrede ønske om at indgå i projektarbejde. 
Der var en generel snak om hvordan vi kommer videre med 
udviklingsarbejdet i Dansk vandpolo. 
(SE) overrakte gaver som tak for hjælpen til Jens Andersen (SNIK) 
som tak for hjælpen som turneringsleder i 2.division øst og til Sofie 
Hviid (LIF) som tak for hjælpen som turneringsleder i 2.division Vest. 
Tom B. Lauritsen fik en gave som tak for indsatsen med at lede 
KVIK vandpoloafdeling. 
Dansk Svømmeunions vandpolopris blev overrakt til Katrine Cohen 
USG af leder af vandpolosektionen – Søren Elmstrøm 
(OL) fortalte om koncept for opstart af vandpolo i en tidlig alder. 
(BG) oplæste mail fra Slagelse vandpolo og (OL) viderebragte 
svaret til den involverede part i Slagelse 

 


