Velkommen til
Vandpolosektionens områdemøde
Søndag den 14. april 2013 kl. 9.00
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Dagsorden
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 for to år i ulige år)
Søren Dietz Elmstrøm
er villig til genvalg
8. Valg af øvrige medlemmer til sektionens ledelse
Britt Greve
Esben Sørensen
Viggo Rasmussen
Martin Kristensen
Jimmy Andersen

er villig til genvalg
er villig til genvalg
er ikke villig til genvalg
er ikke villig til genvalg
er ikke på valg

9. Eventuelt
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Vandpolosektionen består af:
Søren Dietz Elmstrøm (sektionsleder)
Britt Greve (medlem)
Esben Sørensen (medlem)
Viggo Rasmussen (medlem)
Martin Kristensen (medlem)
Jimmy Andersen (medlem)
Lars Warm (bestyrelsens repræsentant)

Sektionens beretning
ved sektionsleder Søren Dietz Elmstrøm
2012 har været et interessant år. Men flere nye aktiviteter og udfordringer – nogle gode og
nogle mere udfordrende. Basis er dog på plads og nu skal sporten udvikle sig både på
elite og ungdomsniveau, men især på bredde siden
Bredde
Breddearbejdet er fortsat et højt prioriteret område i dansk vandpolo. Det har vist sig
vanskeligt for mange klubber at fokusere både på fastholdelse og på udvikling, men de
faste fælles træninger har bevist at det er det rigtige at gøre. Mange spillere som ellers
ikke kommer til at spille mod jævnaldrene får meget stort udbytte af at komme til fællestræningerne og der bliver skabt gode kontakter mellem de mindre og medlemsantalsmæssigt følsomme klubber.
København og Jylland er stadig de sværeste områder at få gang i sporten. Men der bliver
gjort mange gode initiativer og medlemstabet er stoppet og i nogle klubber på vej op. Det
er dog et område som skal prioriteres højt de næste par år.
Takket være de mere etablerede klubber er strukturen i de lavere divisioner bedre end den
har været længe. En ordentlig struktur er en forudsætning for at nye klubber kan komme
ud og spille mod jævnbyrdige modstandere.
Pige/dame siden vokser også støt og der er en meget stor gruppe af piger under 17 som
er begyndt at spille. Det er et meget positivt signal som også skal styrkes i de kommende
år.
Elite
Ungdomsarbejdet er godt. Ungdomslandsholdene vandt igen to ud af tre guldmedaljer til
NM. Fokus i 2012 har primært været at få et endnu bedre link mellem u13-15 og 17.
Takket være de meget ihærdige og dygtige landstrænere så bliver samarbejdet bedre og
bedre. Det ser godt ud for fremtiden på ungdomssiden. Vi er stadig et stykke vej fra at
komme med til de helt store arrangementer såsom EM, men der er bestemt en realistisk
tro på, at 2015 vil være et vendepunkt – baseret på de nuværende talenter.
Seniorne skulle have startet EM kvalifikations turneringen, men den blev flyttet til 2013 og
sæsonen bestod derfor primært i at få kigget på bruttotruppen og blive enige om, hvordan
der skal trænes for at være klar til den helt store udfordring i 2013. Seniorene var dog til
den årlige seks nationers med et rimeligt resultat.
2012 var Slagelses (SSK) år. Det lykkes endeligt det meget talentfulde hold at vinde DM
for senior. Over to kampe slog SSK – Hermes og vandt meget fortjent. Frem måtte sande,
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at holdet ikke havde det rette held til at komme i finalen og for første gang siden 1994, var
det ikke Frem som vandt DM.
SSK valgte, at deltage i Europa cup turneringen. Ingen tvivl om, at det er det rigtige at
gøre for at udvikle eliten, men det er også en stor mundfuld – sportsligt såvel som
økonomisk. SSK tabte den afgørende kamp i Champions League turneringen mod
Kreuzlingen fra Schweitz, men vandt over de svenske mestre. I Euro League gik turen til
Nice og her slog SSK de engelske mestre, men kom ikke videre i turneringen efter
nederlag til de fuldtids professionelle hold fra Frankrig, Rusland og Ungarn. Det er dog det
rigtige at gøre hvis dansk klub polo skal udvikle sig.
Flere hold prøvede kræfter med pokal turneringen og det er tydeligt der, de kommende
hold kan prøve kræfter mod hold de ellers ikke ville møde.
Dommer niveauet vokser sammen med klub niveauet. Der er en god gruppe af dommere,
men det er stadig en lille flok, som meget gerne skulle vokse de kommende år.
Struktur
Ungdomsårgangene viser meget stor fremgang. Niveauet er konstant blevet hævet.
Samtidig er antallet af hold stigende, hvilket bestemt er den rigtige udvikling. Næsten alle
årgange har seks hold til DM, hvilket er en meget positiv udvikling. U11 er en almindelig
del af DM turneringerne. Samtidigt er det 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 der 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.
Det er dejligt at se så mange unge spillere, det tyder godt for fremtiden.
DM oversigten for ungdom kom til at se således ud
U 11
1.
plads
Slagelse
2.
plads
Tommerup
3.
plads
FREM
U 13
1.
plads
Slagelse
2.
plads
Tommerup
3.
plads
Lystrup
U 15
1.
plads
Tommerup
2.
plads
Slagelse
3.
plads
FREM
U 17
1.
plads
Slagelse
2.
plads
Tommerup
3.
plads
Lystrup
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.
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