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2013 - Highlights
SSK Danske mestre igen
Dame division etableret

U11 og U13 Succes
Ungdoms succes
Fællestræningernes succes fortsætter
Landsholdsudfordringer
1560 medlemmer
Økonomisk udfordring

Økonomi 2014
- Underskud ~ 117 Tkr
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Årets resultat viser et underskud på 117 tkr. Underskuddet stammer primært fra Senior
landsholdes deltagelse i EM Kval turneringen. Turneringens strukturen blev ændret, hvilket
vores økonomi ikke var forberedt på.

2013: Økonomi - Indtægter
De samlede indtægter fra
klubberne var: dkr 523.500

Indtægt
Slagelse Svømmeklub
Odense Svømme- og Livredn.Forening
Tommerup Svømmeklub
Aquatic Sports Accociation of Malta
Svømmeklubben Frem
Lystrup If
Svømmeklubben Kvik, Kastrup
Hovedstadens Svømmeklub
Russian Water Polo Federation
Israel Water Polo Association
Federacao Portuguesa de Natacao
Kolding Svømmeklub
Sloevenian Water Polo Federation
Vandpolo Nykøbing Falster
Schweizerischer Schwimmverband -…
USG Svømning og Vandpolo
Snik Vandpolo
HSG Rostock Uni
Herning Vandpolo Klub 1993
Aalborg Svømmeklub
Pan Idræt
The Sport Society
Skvulp, Møn
-
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Antal medlemmer
450

Medlemsvækst er det
absolut kritiske i Dansk
Vandpolo og har højeste prioritet i
årene fremover

Antal medlemmer
Total = 1567
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Budget 2014
Støtte fra SVØM
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Støtten fra SVØM er på samme niveau i 2014 som i 2013. Landsholds
aktiviteterne er anderledes og ikke i LEN regi, hvilket skulle give mulighed
for at flere hold skulle kunne komme i aktion

Forslag til skærpelse af turneringsreglerne
Område

Udfordring

Forslag

Spillere i
2. division

Der er uklarhed over
hvilke spilere som må
spille i 2. division .

Som udgangspunkt bør 1. divisions spillere
ikke spille i 2. division. Dette skal respekteres
!
Alle 1. divisions klubber skal låse 7
spillere, som ikke må deltage i 2 division.
Listen skal sendes til turneringslederen.
Undtagelser
U19 spillere og yngre. Disse spillere må
spille i alle divisioner.
Målmænd kan spille i marken og spillere
være målmænd
Senior landsholdsspillere må ikke spille i
2. division i det år de har spillet en
landskamp (dette gælder ikke U19
spillere)
Det er den gældende turneringsleder, som er
højeste myndighed og fastsætter hvorvidt
reglerne er blevet overholdt, samt endelig
konsekvens i form af bøde eller udelukkelse
fra turneringen.
Appel kan gives skriftligt til sektionsledelsen.

Forslag til skærpelse af turneringsreglerne
Område

Udfordring

Afbud til
Der har vist sig et behov for at
turneringer tydeliggøre og skærpe reglerne
omkring afbud til kampe og
turneringer

Forslag
Klubberne skal respektere den turnering som
turneringslederen foreslår.
Afbud; skal meldes i god tid og med
forslag til ny kamp og således at det ikke
får konsekvens forr arrangør, tilrejsende
hold eller turneringen. Overtrædelse
straffes med bøde og/eller udelukkelse
Udeblivelse fra en turneringskamp
resulterer i udelukkelse fra den
resterende del af turneringen, samt bøde.
Samme dags afbud uden konsekvens er
kun muligt hvis det ikke er muligt at
deltage pga manglende transport (tog
eller offentlig bus) eller sygdom på holdet,
som skal dokumenteres ved
lægeerklæring. Overtrædelse straffes med
bøde og evt udelukkelse fra resten af
turneringen.
Det er den gældende turneringsleder, som er
højeste myndighed og fastsætter hvorvidt
reglerne er blevet overholdt, samt
konsekvens.
Appel kan gives skriftligt til sektionsledelsen.

Forslag til skærpelse af turneringsreglerne
Område

Udfordring

Forslag

Kvinder i 1.
division for herre

Sektionen har givet
dispensation til een kvinde
spiller til at spille i 1 division for
herrer.

Sektionen, kan hvis den pågældende
spillers talent vurderes til at være på
højde med niveauet i herrenes 1.
division give dispensation, således at
hun kan spille i 1. division.
Spilleren kan dog ikke deltage i
semifinale og finale kampe, idet dette i
DIF regi ikke er lovligt.
At tillade kvinder i herrenes 1. division
er en undtagelse idet det vurderes, at
der i skrivende stund kun er een spiller,
som har niveau og talent til at deltage i
herrenes 1.division. Dispensationen
gives for en sæson af gangen.
Det skal understreges at herrespillere
ikke er tilladt i kvindernes division
(pt kaldet ”Superligaen”)

Forslag til skærpelse af turneringsreglerne
Område

Udfordring

Forslag

Pokal og DM for ungdom

I dag kan enhver klub byde ind
til sektionen/den
turneringsansvarlige med henblik
på både ar arrangere og afvikle
et sådan mesterskab. Dette har
medført, at det hele meget nemt
kommer til at hænge på meget få
klubber, og dermed gentagelser
år efter år..

Med det formål at få flere klubber ”op af
sofaen” og arrangere/afvikle sådanne
mesterskabsarrangementer vil vi foreslå, at
arrangementerne tvungent går på skift
mellem de deltagende klubber. Specielt er det
et ønske, at hvis eksempelvis U11-U15 DM
ligger i Vest det ene år, så skal det ligge i Øst
det følgende år. Derudover skal U11-U15
arrangementet og U13-U17 arrangementet
som udgangspunkt henlægges til hver sin side
af Storebælt.
Hvis U11-U15 DM/POKAL ligger i Vest i 2014,
så SKAL det lægges i Øst i 2015 og så
fremdeles
Hvis U11-U15 DM/POKAL ligger i Vest i 2014,
så SKAL U13-U17 DM/POKAL ligge i Øst det
samme år.
Det er hensigten, at ovenstående skal
medvirke til at øge interessen for at deltage i
arrangementerne

Forslag til skærpelse af turneringsreglerne
Område

Udfordring

Forslag

Flere hold i 1. division og
pokal turneringen

Dette forslag fremsættes
for at få flere hold i senior
turneringen, så vi kan få
flere spillere ud at spille og
de svageste hold i 1.
division, kan få spillet nogle
flere lige kampe.
Dette forslag fremsættes
for at få flere hold
turneringerne, så vi kan
få flere spillere ud at spille.
Så også de svageste
spillere kan få spillet nogle
flere lige kampe.

En klub skal have mulighed for at
deltage med 2 hold i første
division. Men ingen spillere kan i
indledende runde spille på 2
forskellige hold, i tilfælde af
misbrug vil begge hold blive
straffet med udelukkelse.
Klubberne skal have lov til at
tilmelde flere hold i
ungdomsrækkerne til
mesterskaber og turneringer
Klubber med flere hold skal bare
møde hinanden i første kamp til
mesterskaber

Flere hold i
ungdomsturneringerne

Forslag til skærpelse af turneringsreglerne
Område

Udfordring

Udenlandske
Der er kommet flere udenlandske
Spillere i 1 division for herrer og spillere i de danske turneringer,
damer
reglerne skal derfor tydeliggøres.
Det er sektionens holdning at
udenlandske spillere hæver
niveauet i den danske liga, men det
understreges at det ikke er en
langsigtet løsning.
Danmark er underlagt LEN regler og
skal overholde disse !

Forslag
Ingen spillere må være medlem af
2 klubber, derfor skal klubberne
garantere at den pågældende spiller
ikke er medlem af nogen andre
klubber.
Alle udenlandske spillers
spilletiladelse gives af
sektionsformanden.
Spilletilladelsen gives for 1 sæson
af gangen, typisk forår og efterår.
I tilfælde af den udenlandske spiller
har licens under deres hjemlige
forbund, skal denne frigøres
gennem gældende LEN regler.
Det er til enhver tid klubbernes
ansvar at kunne dokumentere at
reglerne er overholdt. Overtrædelse
medfører bødestraf, samt tabt
kamp.

Forslag til skærpelse af turneringsreglerne
Område

Udfordring

Forslag

Dommer

Der er en stigning i antallet af
unge dommere, det er
væsentligt at de kommer til at
dømme så mange kampe som
muligt

Ved afvikling af kampe indskærpes
det at dommere med licens har
fortrinsret til at dømme og at
klubberne skal understøtte dette i
alle turneringerne. Samtidig skal det
så vidt muligt undgås, at dommere
dømmer kampe hvor deres egen klub
deltager.

Forslag til skærpelse af turneringsreglerne

Andre forslag eller anbefalinger til
diskussion
...?

Slagelse møde !!!
Fremdrift....moderat 

Aktivitet 2013

Tovholder




Fremadrettet helhedsplan for sæsonen
Plan for kommende Lobbyarbejde

Karl-Emil
Lars W.



Plan for Branding af vandpolo

Katrine






Plan for definition af rød tråd
Plan for uddannelse
Koncept for udbredelse af vandpolo - klub udvikling
Plan for Aqua Camp med vandpolo

Emil
Dines
Britt
Margit

Aktivitet 2014

Tovholder



Erik









Udvikling af turnerings struktur for ”gamle vandpolo spillere”,
herunder leder rekruttering og fastholdelse
Udvikling af vandpolo sturktur
Rød tråd gøres færdig – første udgave, herunder rekruttering og
fastholdelse af spillere, trænere, ledere mv.
Godkendelse af DIF projket og konsulent
Dokumentation af udviklingspotentiale i vandpolo
Samarbejde på tværs af unionsgrænser
Klar ungdoms strategi
Plan med vandpolo som integreret i svømmeskolen

Emil (Claus E)
Emil
Lars W (Søren)
Britt
Ole (Karl-Emil)
Andreas (Nicolai)
Mogens

Branding
KATHRINE

Mange vigtige opgaver i og omkring sektionen
Hvordan

Flere
medlemmer

Turneringer i
Danmark

Uddannelse

Flere trænere
Bedre trænere

Hvad er den bedste
model

Sektions
Opgaver
Medier

Hvordan får vi mere
opmærksomhed

Sponsor

Find nogen penge

Landshold

Ungdom
Kvinde
Herre

Valg til sektionen
Lars W
Bestyrelsens
repræsentant

Søren

Britt
På valg

Disciplinærudvalg:
Martin, Karl og Henrik

Esben
På valg

Jimmy
På valg

Britt Greve afgår efter tur og er villig til genvalg
Esben Sørensen afgår efter tur og er villig til genvalg
Jimmy Andersen afgår efter tur

Flere
medlemmer !!
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Resten af 2014 Aktiviteter
• Ungdom
 Pokal turnering
 DM turnering
 U19 ‘pige’ landshold til
Schweitz
 U17 ‘drenge + pige’
landshold til Wales
 NM (U13, U15, U17) i Odense

 Senior
 DM (herrer og damer)
 Champions Cup (herrer)
 Pokal A turnering (herrer og
damer)
 Pokal B turnering (herrer)
 Senior herrer og damer til
Irland

• Ønske seddel
Træner uddannelse
Bredde arbejde
Klub opstart
Kontakt til Svømmeklubber
2020 plan
Rød tråd
Sponsor/branding
Flere medlemmer
Flere klubber
Bedre fællestræninger
Samarbejde på tværs af
klubberne
 U19/U21 træner
 ....
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Til nogen som har gjort noget helt særligt

Forslag/Spørgsmål/eventuelt

TAK for et godt møde

