VANDPOLO
Velkommen til
Vandpolosektionens områdemøde
Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00

Dagsorden for områdemødet er:
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 i lige år.
8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionens
2 medlemmer vælges for en 2-årig periode i lige år
René Lorenz afgår efter tur.
Esben Sørensen afgår efter tur.
Jimmy Andersen afgår efter tur.

3 medlemmer vælges for en 2-årig periode i ulige år

9. Eventuelt
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2. Sektionslederens beretning
2015 har som 2014 været et år, hvor fokus har været at øge bredden på de yngste
aldersgrupper. Det lykkedes. Vi er flere spillere i 2015 end i 2014 og flere end vi har været
i mange år. Udviklingen går langsomt, men dog fremad 
1. division er stadig en stor udfordring. Der er for få klubber, hvilket går ud over niveauet
og begrænser udviklingsmulighederne. Det er et emne, som vi skal adressere i det
kommende år.
Glædeligt ser vi flere nye klubber. Vi har set udviklingen komme på Sjælland i et par år,
men nu er der også begyndt at komme flere klubber i Jylland. En udvikling der skyldes det
store arbejde, som bliver lagt i klubberne og hos ildsjælene – dem er der heldigvis mange
af 
Bredde og ungdom
Fællestræningen har i mange år været flagskibet i vores breddearbejde. Det er stadig en
succes. Det er få andre i Dansk Svømmeunion, der kan samle mellem 80 og 100 unge
hver måned. Fællestræningen er et godt vindue og et godt samlingspunkt for alle. Alting
kan dog udvikles og forbedres, hvilket vi også skal overveje i forhold til fællestræningen
fremover.
Væksten på pigeområdet fortsætter, og vi kan afholde separate DM for ungdom piger! En
præstation vi kan være rigtig stolte af, og som vi skal fastholde. For at udviklingen i dansk
vandpolo skal fortsætte, er det vigtigt at klubberne fortsætter med at støtte op om de
enkelte årgange og deltager i turneringerne og mesterskaberne, selvom de har en ’tynd’
årgang.
Generelt mister vi en del spillere i aldersgruppen 16-19 år. Spillerne bliver færdige med
folkeskolen og får andre interesser og mindre tid. Vi skal arbejde på at fastholde
interessen, da vi ellers mister grundlaget for vores senior niveau.
Et tilløbsstykke har vist sig at være B pokal turneringen. Flere og flere hold tilmelder sig
denne ikke bindende og fleksible måde at afholde en turnering på. Det skal vi bruge til
yderligere at udbygge bredden.
Der har været mange gode ideer og endda også nogle initiativer ift. at øge antallet af
spillere, men vi må erkende, at vi skal gøre både mere og noget andet for at få den
udvikling, der skal til - for at vi kan komme op på et højere niveau.
Elite
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8-Nationsturneringen har nu vist sig at være en stor europæisk succes og mange lande vil
gerne være med. Det er vigtigt for udviklingen i dansk vandpolo, at vi fastholder vores
deltagelse i turneringen og den har højst prioritet blandt alle vores landsholdsturneringer.
NM lider under udfordringer med at afholde turneringen. NM er også blevet for stor til at
kunne afholdes over en weekend. I 2015 blev pige-turneringen skåret ned til 2 hold. Det er
naturligvis ikke økonomisk rimeligt, og vi valgte derfor at melde fra. På drengesiden fik vi
guld, sølv og bronze. Det er naturligvis altid godt at få medalje, men der var for få
guldmedaljer i 2015, hvilket hænger sammen med det knæk, som vi ser i aldersgruppen
+16 år.
Herre- og damelandsholdene gjorde det som forventet. Udfordringen i de kommende år
bliver, hvordan holdene udvikler sig uden hjælp fra Morgen-Hansen (Emma hhv. Emil).
Men naturligvis vil andre talenter komme og overtage de ledige pladser.
Struktur:
Vi har en god struktur på ungdomssiden. Forudsætningen er, at klubberne deltager, og det
er i vid udstrækning lykkedes. Det er vigtigt, at alle klubberne deltager i de forskellige
turneringer. Turneringsbestemmelserne er blevet tilpasset, så alle burde kunne være med
– både på ungdoms- og seniorsiden.
Lad os alle hjælpe hinanden med at få flere og bedre spillere - kun på den måde kan vi
alle blive bedre.
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 i alt hvad vi gør og
kan i fremtiden.
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