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Tilstede:  

Henrik Morgen Hansen (sektionen), Rasmus Andreasen (Aalborg), Peter Johansen 
(Nyborg), Tom Lauritzen (KVIK), Kristian Jørgensen (OSLF), Jesper Jørgensen (OSLF), 
Katrine Cohen (USG ), Christian Hollesen (USG),  Christian (FREM), Jesper Grauugaard 
(Aalborg), Jens Andersen (SNIK), Karl Emil Greve (Tommerup), Britt Greve (Tommerup), 
Rene Lorenz (FREM), Martin Kristensen (Sektionen), Carsten Bach (?), Viggo Rasmussen 
(Sektionen),  Jimmy Adler Andersen (OSLF), Lars Warm (bestyrelsen), Ole Løgstrup 
(Slagelse), Esben Sørensen (Slagelse) og Morten Hinnerup (SVØM).  
 

1. Valg af dirigent 

Søren Dietz Elmstrøm bød velkommen og foreslog, at han ledte mødet, hvilket blev 

godkendt af de fremmødte. 

 

2. Vandpolosektionens beretning 

Sektionens beretning ved sektionsleder Søren Dietz Elmstrøm: 

 
2011 har været et godt år, der har været udfordringer, især på pengesiden og på at få den 
rigtige struktur op og stå. Både på 2. og 3. divisionsniveau i øst og vest. Men udvikling går 
den rigtige vej, antallet af klubber stiger og niveauet er voksende.  
 
Bredde 
Breddearbejdet er fortsat et højt prioriteret område i dansk vandpolo. De faste 
fællestræninger er konstant med til at udvikle spillerne og med til at bevare og tiltrække 
unge spillere.  
Nye klubber og flere spillere kommer stadig til. Mange klubber er fortsat små og følsomme 
og skal hjælpes, men udviklingen går den rigtige vej.  
Samarbejde med svømmeklubber er essentielt for at få tilgang af nye medlemmer, og 
mange steder er der en positiv holdning til dette samarbejde, da vandpolo også for 
svømmeklubberne, er blevet et middel til at holde på medlemmerne. 
 
Et område som skal styrkes i de kommende år er breddearbejdet i de større byer. Af de 
større byer i Danmark, har kun Odense et godt fundament omkring bredde. Det er 
nødvendigt for sporten, at især København og Århus har et godt fundament af unge 
spillere og et stærkt breddearbejde, men også byer som Aalborg og Esbjerg skal 
prioriteres i de kommende år. 
 
Antallet af pigespillere er også voksende. Det ser sektionen også som et tegn på, at det er 
lykkes at komme bredt ud, og at vi er på vej den rigtige vej.  
 
Elite 
At ungdomsarbejdet er begyndt at bære frugt viser sig på vores U17 landshold. Holdet har 
udviklet sig meget siden kvalifikationsturneringen i 2010. I 2011 deltog holdet i EM kval 
turneringen i Odense. Turneringen gav et spinkelt håb for videre kvalifikation, som 
desværre viste sig at være for spinkelt, men det er en vigtigt målestok af vores 
ungdomsarbejde. Vi er på vej, men det er vigtigt, at vi fortsat bruger mange ressourcer på 
vores ungdomshold, hvis det skal lykkes en dag at kvalificere os til et EM. 
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Manglende ressourcer gjorde, at senior landsholdet heller ikke i år kom til at spille med i 
nogle LEN turneringer. Det er en stor mangel, og skal prioriteres i det kommende år. 
Holdet har vist, at det med de rigtige forberedelser kan være med, men det kræver 
ressourcer som desværre pt. mangler. Holdet deltog i den traditionelle 6 nationers 
turnering med et godkendt resultat som nr. 3. 
 
Senior niveauet i dansk klub-vandpolo er godt, det afspejles bla. i det nordiske mesterskab 
for klubhold. Igen blev det et rent dansk opgør mellem Frem og Slagelse - med Frem som 
vinder. Men ingen tvivl om, at vi er nordens bedste vandpolo nation. 
 
Det nordiske mesterskab for ungdom blev den helt store triumf for de danske hold. Guld til 
U13 og U15, sølv til U17, U19 og Damer. U17 holdet tabte til Litauen, der er med som det 
eneste ikke nordiske hold. NM havde damer med for første gang i mange år og Danmark 
fik en flot sølv medajle – det første dame landskampsarrangement i mere end 10 år! Det 
bliver interessant at følge udviklingen på dame/pige siden i fremtiden. 
 
Der er stadig mangel på dommere, men der er meget stor interesse på det regeltekniske 
indlæg, der bliver afholdt. Den store interesse vil forhåbentlig i fremtiden afspejle sig i flere 
dommere og et generelt højere niveau.  
 
Det danske mesterskab blev igen vundet af Frem. En imponerende præstation, at holde 
sig på toppen i så mange år. 25 gange har Frem vundet inden for de sidste 26 år, ikke 
siden 1994 er det lykkes noget andet hold at fravriste Frem guldmedaljen. En meget stor 
præstation af Frem. Guldet blev i år vundet efter kamp mod Slagelse. OSLF blev en lidt 
overraskende vinder af bronze medaljerne. En flot præstation af det unge OSLF hold. 
Ingen tvivl om at OSLF er et hold, der skal regnes med i fremtiden. 
 
Struktur 
Ungdomsårgangene viser meget stor fremgang. Niveauet er konstant blevet hævet. 
Samtidig er antallet af hold stigende, hvilket bestemt er den rigtige udvikling. U11 er nu en 
almindelig del af DM turneringerne. Det er positivt, at hold slår sig sammen for at hjælpe 
alle ungdomsspillere til at være med til DM. Naturligvis er den bedste udvikling, at alle hold 
er rene klubhold, men det er vigtigt, at så mange ungdomsspillere som muligt får mulighed 
for at spille med i en DM turnering. Det er også positivt, at det er hold både fra øst og vest, 
som får medaljer. Det tyder på, at breddearbejdet ikke kun findes i enkelte klubber. Dog er 
København stadig en sort plet på ungdomssiden, ligesom dele af Jylland stadig mangler til 
et DM. 
  
U-11: 
1. Slagelse 
2. Tommerup 
3. Frem 
 

Det var et historisk mesterskab. Det er ikke tidligere lykkes at have en turnering med så 
mange ungespillere. Det er bestemt et godt tegn 
 

U-13: 
1. Frem 
2. Lystrup 
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3. Tommerup 
 
U-15: 
1. Tommerup 
2. Slagelse 
3. Lystrup 
 
U-17: 
1. Slagelse 
2. OSLF/TSK 
3. Lystrup/Kolding 
 
U-19: 
1. Slagelse 
2. OSLF 
3. KVIK 
 
Det er dejligt at se så mange unge spillere, det tyder godt for fremtiden. 
 
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 både for udvikling af 
bredden og eliten. 
 

Kommentarer/spørgsmål: 

Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen. 

 

3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen 

SDE gennemgik målsætninger for sektionens arbejde.  
 
Kommentarer til breddeområdet: 
Peter (Nyborg): Historisk set kan det lykkes at rejse nye klubber. Der skal være aktive 
personer, der tager initiativ. Vandpolo som fantastisk aktivitet for unge svømmere, der ikke 
vil være konkurrencesvømmere.  
Jimmy (OSLF): Det er et problem, at udviklingskonsulenterne i SVØM ikke ved nok om 
vandpolosporten.  
Tom (KVIK): Det er vigtigt at have fokus træner og lederudvikling, så det ikke bliver  
Christian (USG): Der mangler virkelig trænerkurser, så kvaliteten løbende kan bliver 
bedre. Herudover er det vigtigt, at man ikke løber ind i aflysninger, at de sekundære 
turneringer som det desværre skete i år. 
Peter (Nyborg): Det er vigtigt, at vi får vandpolo beskrevet i det generelle kursusprogram.  
Jens (SNIK): Det er vigtigt, at vi kigger ind af i klubberne. Når der arrangeres tiltag skal 
klubberne bakke op om aktiviteterne. Det gælder både trænerkurser og 
dommeruddannelse.  
Jesper (Aalborg): Er der ikke strukturelle betingelser, der betyder, at der ikke kommer flere 
klubber i 1. Division? 
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SDE omsamlede og konkluderende at det er vigtigt at have fokus på trænerkurser, bedre 
kommunikation på tværs. Der var opbakning til at man den 8. og 9. september afvikler 
trænerkurser i Odense. Afvikles samtidig med landsholdturneringen.  SDE kordinerer 
indsatsen. Rene (FREM) foreslog at man kunne spørge SVØM om de ikke kan stille 
instruktør til generelle moduler. Diskussion af, hvordan kurset formidles til klubberne. 
  
Kommentarer til eliteområdet: 
SDE gennemgik målsætninger for sektionens arbejde.  
 
SDE: Generelt træner klubberne for lidt og det er et problem, der skal taget fat omkring 
hvis niveauet skal rykkes.  
Rasmus (Aalborg): Der er meget begrænsede vandressourcer i mange klubber.  
Tom (KVIK): Vi skal tør stille højere krav til deltagerne på landsholdene. Træning kan 
bestemt også foregå på land. Dette gav anledning til en længere snak omkring 
fællestræninger. Der er store niveau forskelle mellem deltagerne.  
Jesper (Aalborg): Hvem er prioriteret i forhold til NM? SDE: U 15 og U 17 kommer først. 
Herefter kommer U 13 og U 19 samt pigelandshold.  
Martin (Sektionen): Prioriteringen er sket sammen med landstrænerne.  
Rene (FREM): Det er svært at få gamle rutinerede spiller til at træne nok når forskellen er 
så stor som den er i 1. division. Det er væsentligt, at vi overvejer grundigt, hvilke hold der 
skal satses på, så længe midlerne er begrænset. Det kunne være en ide, at lægge 
ungdomskampe i sammenhæng med 1. division for at give mere liv og 
sammenhængskraft.  
Jesper (Aalborg): Turneringsplanlægning skal fungere bedre. SDE kritikken er taget til 
efterretning.  
SDE: Økonomiske er u17 første, herefter u13, u15 og piger. Senior skal fremadrettet 
betale deres egne aktiviteter.   
 

4. Orientering om sektionens økonomi og budget 

SDE gennemgik sektionens økonomi. Sektionen er forsat presset økonomisk. Det ser ikke 
ud til, at der umiddelbart kommer flere indtægter fra SVØM, derfor er sektionen nødt til at 
se på andre muligheder for at rejse yderligere indtægter. Generel diskution af 
mulighederne for eksempelt af tiltrække en sponsor. Det kunne være et eksempel på en 
opgave man kan byde ind på, hvis man ønsker at hjælpe til i sektionen.  
 
SDE forklarede retningslinjerne for tildelingen fra sektionernes udviklingspulje. Det gav 
anledning til en række spørgsmål og en diskution af de gældende principper.  
 

SDE præsenterede sektionens budget for 2012. Det gav en længere debat omkring, 
hvordan der kan rejses penge via konceptudvikling. Det er vigtigt, at der laves nogle 
koncepter, der på længere sigt kan rejse yderligere midler til vandpolo. Aqua Camp som 
eksempel på aktivitet inden for svømmeklubber. Herudover er det vigtigt, at klubberne 
bliver bedre til at dele koncepter på tværs.  
 
SDE uddybede de enkelt poster i budgettet.  
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5. Behandling af indkomne forslag 

 
Forslag fra FREM  
”Klubberne i 1. Division skal senest 1. maj fremsende 3 datoer med reserverede vandtider 
til efterårets pokalturnering og på samme vis senest 1. november til forårets DM turnering.  
Konsekvensen af dette ikke overholdes skal være, at klubben fratages 2, 4 eller 6 point 
afhængig af antallet af manglende vandtider.” 
 
Rasmus (Aalborg): Vigtigt turneringen strækkes, så der er noget til dem, der ligger i 
bunden af 1. division. 
Ole (Slagelse): Klubben har forsat store problemer med at skaffe vand. 
Esben (Slagelse): Det virker ikke rimmeligt at straffe klubberne sportsligt når de ikke kan 
skaffe vand.  
Martin (Sektionen): Dommer påsætning kan være vanskelig på skæve tider.   
Henrik (Sektionen): Vigtigt, at vi ser på LEN, så turneringen ikke kommer på tværs af 
internationale aktiviteter.  
 
Den 1. juni fremsættes datoer til pokalturnering. Den 1. november ligger turneringsplanen 
for DM turneringen i foråret. Det virker fornuftigt med datoer, men forslaget ved ikke 
vedtaget.  
 
Forslag fra Aalborg 
”En fordelings nøgle af transport udgifterne til 1 division set i lyset af at 
turneringsbestemmelserne siger at der skal spilles på dybt vand, hvilket giver og en del 
flere udgifter end andre klubber.” 
 
SDE: Efter en længere diskusion konkluderede SDE, at man ikke ville afskaffe reglen eller 
lave en rejsepluje, men man vil lade to klubber undersøge alternative løsning på problemet 
med at skaffe vand:  
 

- Aalborg får mulighed for at undersøge om Skansen kan bruges på tværs af 
bassinen.  

- Hovedstaden får mulighed for at benytte springbassinet, hvis man ikke kan få det 
store bassin.  

 
I begge tilfælde gælder det til indledende runder. Semifinaler og finaler spilles på korrekt 
bane.  
 
Forslaget blev ikke vedtaget. 
 
Forslag fra Aalborg 
”Vi vil gerne have en regel i turneringsbestemmelserne hvor det fremgår at en 
dommer/spiller ikke kan dømme sit eget hold medmindre modstanderes har sagt god for 
denne dommer.” 
 
En længere diskussion af forslaget omkring dommerpåsætning. Forslaget blev ikke 
vedtaget.  
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Forslag fra FREM 
 
”Forslag til nye turneringsregler/principper for ungdomspolo 
FREM er af den opfattelse, at den nuværende model for afvikling af ungdomskampe 
(SRV-turnering) medfører en række uhensigtsmæssige konsekvenser i relation til spillere, 
klubber, miljø, og rekruttering, samtidig med at den forvrider kampene til ugunst for nogle 
spillere. 
 
Turneringssystemet, som vi kender det: 
Alle kampe tæller; der sluttes af med medaljer for første, anden og tredje plads 
Der er meget stor forskel på holdene, og nogle hold taber konstant og stort 
Kun FREM og Tommerup kan stille med hold i Svømmeregion Vest U11, U13 og U15 og 
U17. På landsplan kan kredsen ovenfor kun udvides med Slagelse, der stiller hold i alle 
rækker. Der en underskov af klubber, der mere eller mindre har halve hold i 
ungdomsrækkerne – OSLF, Kolding, Sønderborg, Ålborg og Kvik. Politiken er meget 
meget åben overfor holdfællesskaber. Ved DM dukker, der diverse til lejligheden dannede 
hold op i U15 og i U17. Der er måske behov for en omlægning af tankegangene, især i 
børnepolo for at udbrede vandpolo.  
 
Mulige principper for børne- og ungdomsvandpolo 
Nedenstående principper er med udgangspunkt i følgende målsætninger: 
Flere spillere, Flere klubber,  Dygtigere spillere, ”mindre ventetid” 
(U9) og U11: 
Spilletid 1 x 10 minutter, effektivt. Alt. 2 x 6 min. 
Trænerne er så vidt muligt usynlige, og alle fløjt bør ledsages af en forklarende 
kommentar. 
For U9-hold er det tilladt for spillerne at gribe og kaste bolden med to hænder. De må ikke 
svømme med bolden som ”plade”. Alternativt en endnu mindre bold? 
Pokal og DM for U9 men ens medaljer til alle. Af guld, selvfølgelig. 
Pokal og DM for U11 
Sæsonmedalje til alle i U9 og U11. Klubberne bestiller og betaler selv det korrekte antal. 
Der skal spilles flere, korte, intense kampe. 4x5 minutter er længe for en 9-10-årig at holde 
fokus indimellem pauser, udskiftninger, mål samt fokus på svømning, bold og modstander. 
Samt på forældre, trænere og dommere. 
(U9) og U11: 
Ved korte kampe når scoren ikke at løbe løbsk og 23-2 nederlagene bør blive færre. Vi 
skal ikke tvinge holdene til jævnbyrdighed, men ingen får noget ud af at vinde eller tabe 
23-2. 
For hvert tredje føringsmål tages en spiller op. Hvis et hold fører med 3 mål (fx 5-2) tager 
holdet en spiller op af vandet. Når der er reduceret (fx 5-3) isættes spilleren igen. 
Udbygges føringen til 6 mål (fx 9-3) tages endnu en spiller op. 
Når alle har mødt alle, blandes spillerne fra de forskellige hold.. Kunne vi få 25/50/25 – 25 
% af tiden hvor man er ”den bedste”/50% af tiden hvor man er med jævnbyrdige/25% af 
tiden hvor man er ”den dårligste” – tror vi man kan komme længere. Er man ”sådan 
halvgod” bliver man måske i en enkelt kamp ”helgod” i kraft af nye holdkammerater. 
Alternativt spilles der slet ikke klubkampe, men kun blandede polokampe. 
Trænere, ledere og forældre tier i videst muligt omfang stille; vi skal have kreative spillere 
der kan tænke selv, og selv finde på løsninger på problemerne. 
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U13: 
Mål: flere spillere og kreative spillere 
Spilletid: som nu. 
Trænerne er så vidt muligt usynlige, og alle fløjt bør ledsages af en forklarende 
kommentar. 
Der spilles uden resultatformidling i ”divisionen”.  
Pokal og DM for U13 
Trænere, ledere og forældre tier i videst muligt omfang stille; vi skal have kreative spillere 
der kan tænke selv og selv finde på løsninger på problemerne. 
Det er en balancegang:  
En struktur med medaljer ved DM og Pokal samt i forårs- og efterårssæsonen kan 
medvirke at små eller nye spilleres kamptid reduceres. 
En struktur uden medaljer i divisionen kan medvirke til at små, eller nye spilleres kamptid 
forbedres. 
Balancen er at sikre at spillerne fortsat synes der er noget at spille om, og at de vil af sted 
til stævnerne. 
U15 
Som nu. Dog uden medaljer i divisionen. 
U17 
Som nu. Dog uden medaljer i divisionen. 
  
Der skal bygges videre på den trinvise udvikling af spillerne, der allerede er sat i gang med 
varierende bold- og banestørrelse.  
Til DM og Pokal kan kun klubhold deltage. Holdfællesskaber kan kun stille med mindre der 
er tale om et klubfællesskab, der er etableret ved op til sæsonstart, samt hvor alle 
klubbernes ungdomshold spiller sammen. Der skal arbejdes mod at holdfællesskaber 
afskaffes. Klubfællesskaber kan fortsat indføres, men så er det begge/alle klubbers 
ungdomshold der spiller sammen. 
Begrundelser:  
Incitamentet for at alle i en klub arbejder på at skaffe flere spillere er større, hvis man 
ellers er afskåret fra at deltage. 
Er der huller i en årgang kan man fylde op med yngre årgange; det praktiseres allerede nu 
i mange klubber.  
Det er demotiverende for de børn (u9 – u17) der til et mesterskab havner længere nede i 
medaljerækken fordi andre klubber slår sig sammen til mesterskabet.” 
 
Kommentarer til forslaget:  
Jimmy (OSFL): Det er primært et problem hvis der oprettes hold til lejligheden. 
Jesper (Aalborg): Det har været meget udviklingen for vandpoloen i Aalborg at kunne 
danne hold på tværs når man ikke har haft spillere nok.  
Rene (Frem): Problemet er at det har været udslagsgivende for medaljer.  
 
Forslaget blev ikke vedtaget 
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Forslag fra sektionen 
Forenkling af betalingen for turneringer. 
 
1. division: 
• Indledende kampe: 600 kr. pr. kamp 
• Semifinaler: 1.000 kr. pr. kamp 
• Finaler: 1.500 kr. pr. kamp 
 
Pokalturneringen: 
• Indledende kampe: 750 kr. pr. kamp 
• Semifinaler: 1.250 kr. pr. kamp 
• Finaler: 1.250 kr. pr. kamp 
 
Den gennemsnitlige prisstigning for én sæson i 1. division vil være kr. 1.783,00 pr. klub. Af 
dette beløb er de kr. 472,71 alene stigning i dommerudgifter. Den gennemsnitlige 
prisstigning for én sæson i Pokalturneringen vil være kr. 2.645,00 pr. klub. Af dette beløb 
er de kr. 606,33 alene stigning i dommerudgifter. 
 
2. division: 
• Pr. sæson: 750 kr. 
 
Ole: Hvorfor er der forskel 1. Division og pokalturneringen. MK beløbene er kommet ud af 
historikken.  
Rene: Det er vigtigt, at stigningerne ikke rammer de små klubber.  
 
Det blev besluttet at lave prisstrukturen ens på tværs af turneringerne. 675 kr. pr. 
indledende kamp.  
 

6. Øvrige emner til drøftelse 

 

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

 

8. Valg af øvrige medlemmer til sektionens ledelse 

Henrik Morgen Hansen trækker sig. Sektionen indstiller Jimmy Andersen til valg. Jimmy 
blev valgt. Sektionen får mandat til at supplere sig selv, hvis det skønnes nødvendig.  
 
Valg til disiplinærudvalg 
Klaes, Karl Emil og Martin blev valgt. 
 

 

 

     Referant MOH/29. juni 2012 


