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Referat 

Vandpolos disciplinudvalgsmøde 

Dato: 21. april 2018 

Mødetidspunkt: Kl. 13.30-15.30 

Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby – mødelokale Allan Simonsen 

Deltagere: Ole Løgsted (Slagelse SK), Søren Dietz (Vandpolo – udvalg), Dines Bagenkop (Slagelse SK), Maria E. Jensen (Hovedstaden SK),  Margit Jensen 
(Vandpolo - udvalg), Tom Lauritzen (KVIK), Mette Kjærgaard (KVIK), Viggo Rasmussen (H2Odense), Steffen Nielsen (FREM), Christian Heyde (FREM), Anu 
Hesselbæk (Kolding vandpolo), Jens Andersen (SNIK Vandpolo), Britt Kejser Greve (Tommerup), Karl-Emil Greve (Tommerup), Allan Nyhus (Hovedstaden SK), 
Peter Andersen (Nykøbing Falster Vandpolo), Danielle Keller (Bestyrelsen - Dansk Svømmeunion), Lars Warm (Bestyrelsen – Dansk Svømmeunion), Morten 
Hinnerup (Dansk Svømmeunion – M&U), Lars Bo Larsen (Dansk Svømmeunion – M&U), Mads N. Andersen (Dansk Svømmeunion – M&U) 
  
Stemmeberettigede klubber: 9 
 

Referent: Mads N. Andersen 

Ordfører/dirigent: Lars Bo Larsen 

 

 
Nr. Punkt + evt. underpunkt Kommentar Status på punktet 

1 Velkomst og dagsorden 
 

Valgt til dirigent: Lars Bo Larsen. 
 

 

2 Beretning  
 
Året der gik v/Søren Dietz 

Præsentation af emner er vedlagt referatet, som et bilag (SD præsentation). 
 
Søren Dietz: 

- Som vandpololeder syntes jeg overordnet, det går godt - og de udfordringer vi har, har vi, fordi 
vi udvikler os. 
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- 1. division afvikles i forhold til forventningerne, og det samme gælder dameligaen og 
landsholdsaktiviteterne.  

- Den daglige drift fungerer. 
- Gennemsnitsalderen for vores medlemmer er faldet de seneste år, hvilket jeg ser, som en 

positiv tendens. 
- Landsholdet deltager i den største turnering uden for LEN, også kaldet EU Nation. 
- Vi gør det resultatmæssigt godt i Norden. 

 
Udfordringer: 

- Der er generel dommermangel i forhold til afviklingen af vores kampe. 
- Der mangler trænere. Klubberne har ikke trænere at overdrage til, når en træner stopper 

karrieren. 
 
Administrationen: 

- Der har været administrative udfordringer med at gå fra sektion til udvalg. 
- Der har været tvivl om opgaverne, og hvem der skulle løse hvilke opgaver. 
- Der har været meget fokus på driften af turneringer og landshold. 

 
Medlemstal (se bilag SD præsentation for oversigt): 

- Der ses en positiv udvikling med flere ungdomshold, der deltager i danske mesterskaber end 
vi hidtil har set de seneste år. 

- Generelle udfordringer med indberetning af medlemstal fra en del af vores medlemsklubber 
Dette gør, at medlemstallet ikke er helt retvisende.  
Morten Hinnerup orienterede omkring, hvordan og hvornår medlemstal kan indberettes. Det 
gælder for eksempel, hvis det står i holdets formålsparagraf. Eksempelvis kan et 
ungdomshold, der laver vandpolo, livredning og udspring indberette en tredjedel af 
medlemmerne til hver disciplin. 

- Maria E. Jensen efterspurgte, om der kan der differentieres mellem aktive vandpolospillere, 
der deltager i turneringer og ’for sjov-hold’? Dette afstedkom forskellige input, men det viste 
sig, at det er svært at klarlægge, hvem der er aktive spillere og hvem, der spiller for sjov. 
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3 Regnskab for 2017 v/søren 
Dietz 

Se bilag SD – præsentation. 
 
Søren Dietz: 

- Vandpolo kommer ud med et overskud på kr. 42.000,- i 2017. 
- Årsagen til det store overskud er, at en række planlagte aktiviteter i slutningen af året ikke blev 

gennemført. Det skyldes, at udvalget ikke kunne få oplyst, hvordan budgettet så ud, fordi 
administrationen i Svømmeunionen var optaget af EM. 

- Søren Dietz oplyste, at han har talt med Dansk Svømmeunions formand, Lars Jørgensen 
om, at dette ikke skal komme til at påvirke 2018. Aftalen er, at planlagte aktiviteter fra 2017 
kan blive gennemført i 2018 og at de kr. 27.000,-, der skulle have været henstillet i 
udviklingspuljen er til rådighed til gennemførelsen af planlagte aktiviteter i 2018. 

- Kr. 15.000,- overføres fra 2017 til 2018 budgettet. 
 

 

 Budget for 2018 
 

Se bilag SD – præsentation. 
 
- Der forventes et aktivitetsniveau og et resultat som i 2017. 

 

 

4 Planlagte aktiviteter for 2018 
og mål fremadrettet 

Danske turneringer – antal medlemmer – og hold i 2018 ved Søren Dietz. 
 
Se bilag SD – præsentation. 

 
Landsholdsaktiviteter og mål: 
 
Kommentarer til landsholdsstruktur og mål: 

- Hvordan er det, vi udvælger trænere til landsholdene? Vi har i år oplevet, at der har været en 
stor udskiftning på trænersiden. Vi oplevede, at Adam var en meget dygtig og kompetent 
træner, men han stoppede pludseligt. Hvad var årsagen til dette stop? Hvad er kravene til 
trænerne, hvad indebærer det i forhold til for eksempel faglighed og tid (Peter – NFV). 

- Inden sæsonstart afholdes et møde med landstrænerne, hvor trænerne præsenteres for 
forventninger og krav. Med hensyn til Adam, kom det som en overraskelse for udvalget, at han 
stoppede. Vi anbefaler fremover, at der er en god og dygtig holdleder til at støtte op omkring 
de udenlandske trænere. (Britt - VPU). 
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- Jeg tror meget bunder i forskellen i mentalitet på udenlandske trænere og de danske spillere 
(Peter – NFV). 

- Kunne vi eventuelt vende tilbage og finde ud af en løsning med Adam (Anu – Kolding).  
- Adam stoppede, fordi han følte, der var for mange udfordringer i forhold til blandt andet 

turneringstrukturen (Søren – VPU). 
- I Slagelse bakker vi op omkring udvælgelse af og støtte til ansættelse af udenlandske trænere 

(Ole – Slagelse). 
- Der var gode input, omkring en ide med at have en ung assistenttræner på landsholdene. 

Det er en oplagt mulighed for, at unge trænere kan lære en masse - og på sigt tage et større 
ansvar. 

- Vi har i KVIK generelt oplevet kommunikationsvanskeligheder omkring udtagelser til diverse 
landshold og vil opfordre til, at vi løfter denne del bedre (Mette – KVIK). 

 
Organisation: 
 

- Dommere: Der er en udfordring med at skaffe nok og dygtige dommere. Kan vi eventuelt 
fange nogle af de spillere, der er på vej ud af sporten til dommergerningen? Karl-Emil 
(Tommerup). 

- Det er vigtigt, at trænerne bakker op omkring dommerne. Vi oplever ofte, at trænerne ikke 
respekterer dommernes beslutninger - og det smitter af på spillerne. Der bør være en klar 
struktur, der understøtter dommerne (Viggo - H2Odense). 

- Vi bør arbejde for en 5-årig strategi i samarbejde med SVØM omkring fastholdelse af 
ungdomsspillere - både klubber og spillere (Viggo - H2Odense). 

- Der er en dommeruddannelse, der lægger fast nu - og det er en struktur, som burde styrke 
dommerarbejdet (Søren – VPU). 

 
Uddannelse og kurser: 
 

- Vi har oplevet, at en gruppe af danske trænere var afsted til kursus i Lund. I den forbindelse 
opstod der undren over manglende kurser i Danmark. Der mangler nogle trænerkursus. Hvor 
skal det organiseres? (Maria - HSK). 

- Det er forsøgt før – opbakningen er ikke tilstede (Søren – VPU). 
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- Hvordan kan det være, det er holdningen? – alle klubber bør nytænke (Maria – HSK). 
- I stedet for kurser skal vi have kapaciteterne ud i klubberne for at varetage træning - og på 

den måde inspirere de lokale trænere (Peter – NFV). 
- I kan eventuelt kigge i retning af kunstsvømning, hvor man har fælles samlinger for trænere og 

udøvere (Morten – M&U). 
- Det er en god og hurtig løsning at sende trænerne på besøg i andre klubber. Alle skal være 

velkomne hos os (Ole – Slagelse).   
 

5 Forretningsorden og 
medlemmer i udvalget 
 

Forretningsorden. 
 
Medlemmer til udvalget skal vælges efter gældende forretningsorden. 

- Forslag til en ny forretningsorden for vandpoloudvalget er sendt til Dansk Svømmeunions 
bestyrelse efter, at første forslag blev afvist. Det nye forslag venter på at blive behandlet på 
næste bestyrelsesmøde. 

- Dagens proces følger derfor den forretningsorden, som er gældende for de øvrige 
disciplinudvalg. 

- Der var en orientering om, hvorfor første forslag til forretningsorden ikke gik igennem. 
Oplægget fra bestyrelsen var, at vandpoloudvalget kunne lave ændringer i det oplæg, der var 
til en forretningsorden. Bestyrelsen mente ikke, at første forslag fra vandpoloudvalget var et 
reelt forslag til en forretningsorden, men derimod et oplæg til diskussion omkring indholdet i 
forretningsordenen (Danielle Keller – bestyrelsen – Dansk Svømmeunion). 

- Dele af første forslag gik imod den gældende forretningsorden fra 2017 – herunder, at alle 
beslutninger vedrørende udvikling af vandpolo skulle godkendes i vandpoloudvalget – og 
dermed ikke kunne gennemføres i Medlems- og Udviklingsafdelingen – som det fremgår af 
forretningsordenen (Morten – M&U). 

- Tanken var at samle viden fra vandpolofolket i udviklingsprocessen (Søren – VPU). 
. 
Disciplinleder vælges for et år af gangen 
 

- Søren Dietz blev valgt for et år. 
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Udvalget kan optage et frit antal medlemmer. 
 

- Britt Kejser Greve blev valgt for et år. 
- Margit Jensen blev valgt for et år. 

 
- Der opfordres til at tage fat i folk hjemme i klubberne, så vi kan få flere med i udvalget (Søren 

– VPU). 
- Det er vigtigt, at I vælger en leder til udvalget, og I har hele tiden lov til at supplere udvalget. 

Dertil kan I med fordel vælge ad hoc-medlemmer til mindre og tidsbegrænsede opgaver og 
underudvalg (Morten – M&U). 

- God ide med underudvalg og bundne opgaver, der bliver uddelegeret (Mette – KVIK). 
 

6 Indsendte forslag 
 

A. Skal U17 piger kunne spille med på U15 hold - ved Kim Dyresberg (ikke til stede). 
 

Forslag nedstemt med stemmerne 0 for og 9 imod. 
 

B. Skal man også i U11 kampe stoppe tiden ved mål - ved Kim Dyresberg (ikke tilstede).  
 
                   Forslag vedtaget med stemmerne 8 for og 1 imod. 
 

C. Det afprøves, at U17 piger kan spille med på U15 hold i pokalturneringen - ved Ole Løgsted. 
 
      Forslag vedtaget med stemmerne 8 for og 1 imod. 
 
      Forslaget er gældende fra førstkommende pokalturnering. 

 
D. Der skal etableres et udvalg til at hjælpe ungespillere, der tager til udlandet - ved Esben 

Sørensen (ikke til stede). Se SD – præsentation for uddybning af forslag. 
 
      Med den gældende forretningsorden kan et sådan udvalg oprettes uden videre behandling.    
      Det kræver blot, at en eller flere er interesseret i at bidrage. Dansk Svømmeunion kan bakke  
      op omkring dette udvalg, og bistå udvalget ved tvivlsspørgsmål (Morten – M&U). 

 

 



 

     Side 7 af 9 

 

E. Hvordan skal dansk ungdomsvandpolo ledes? – ved Kim Dyresberg (ikke til stede). 
Længere uddybning af forslag kan ses i SD – præsentation. 
 
      Forslaget gik ikke til afstemning, da omfanget af forslaget ikke var muligt at bearbejde under  
      de gældende omstændigheder. 
 
      Vi kan genindføre ungdomsmøder og i den forbindelse arbejde med emnet (Britt – VPU). 

 
F. Forslag til turneringsplan og regler – to uafhængige forslag fra FREM og Tommerup SK. 

 
      Der udarbejdes et nyt fælles forslag fra FREM og Tommerup. Forslaget sendes ud til de      
      klubber, der var repræsenteret på disciplinudvalgsmødet, så klubberne kan komme med input  
      og kommentarer. 
 
      M&U bakker op - og husk at kigge tilbage på notatet fra vandpolomødet i Idrættens Hus i  
      Brøndby ultimo februar (Morten – M&U). 

 

7 Eventuelt og generel diskussion Orientering om Dansk Svømmeunions bestyrelses syn på vandpolo. 
 

- Der skal lyde en opfordring fra Dansk Svømmeunions bestyrelse til, at man i udvalget og i 
klubberne begynder at tænke i udvikling, og hvordan man løfter vandpolo op til et højere niveau. 
Fra bestyrelsens side er der en drøm om, at man løfter vandpolo op til samme niveau, som det for 
eksempel er i Holland. Men det kræver, at man bruger flere kræfter på udvikling end på drift af 
turneringer og landshold med mere. Vi trænger til nytænkning - og vi er fra DIF blevet pålagt at få 
flere medlemmer til Dansk Svømmeunion - og dermed også dansk vandpolo. Bestyrelsen vil stille 
med to mand, der vil være med til at tænke udvikling af vandpolo langt ud i fremtiden om 5-10-15 
år, så der i fremtiden vil være flere tusinde vandpolospillere i Danmark (Lars Warm – bestyrelsen 
– Dansk Svømmeunion). 

- Der var efter indlægget fra Lars Warm en meningstilkendegivelse i forhold til, at man ser det som 
en god mulighed, men også at de muligheder, der nu nævnes, kommer lidt sent (Søren – VPU).  
Der var en opfordring til, at man ser mod udspring i forhold til at få rekrutteret nye frivillige, som det 
er lykkedes med i ”Ta´ springet”-projektet. Det nye Aqua+ projekt vil ligeledes give vandpolo 
muligheden for at øge indsatsen mod ny udvikling (Morten – M&U). 
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Orientering om arbejdet med Aqua+ - minipolo ved Allan Nyhus – Hovedstadens SK. 
 

- Mange mennesker bakkede op i Nyborg – det førte til gode idéer. 
- Allan har taget teten og er gået videre med minipolo sammen med Aslak, Siri, Christian, 

Katrine – samt gennem gode samtaler med Christian Heyde (FREM). 
 

Allan søger opbakning i klubberne 
 

- Både til projektets indhold som aktiv deltager i udarbejdelse af projektet, men også opbakning 
til, når der bliver udarbejdet nye ideer – også selv om det måske ikke helt stemmer overens 
med ens egne idéer. 

- Yderligere søges opbakning til en ordning med satellitklubber. Ordning skal indbefatte, at 
klubberne bakker op omkring projektet ved at udbrede minipolo til nye klubber. Ledere og 
trænere i dansk vandpolo skal sammen med Dansk Svømmeunion udbrede minipolo til 
klubber uden erfaring med vandpolo. 

- Der forsøges at lave informationsmøde omkring projektets videre gang, hvor man forventer 
klubbernes opbakning. 

 
Denne orientering afstedkom kommentarer og input til – 
 

- At man prøver at lægge det ind på eksisterende turneringsdage, at man kigger mod det, der 
tidligere hed ”Daniaden”. Generelt var der god opbakning til projektet. 

 
Britt Kejser Greve orienterede om mesterskaber for ungdom 
 

- Til pokalmesterskaberne ønsker udvalget deltagere fra flest mulige klubber – derfor kan det 
være nødvendigt at justere kamplængden – for dermed at kunne gennemføre 
pokalmesterskaberne inden for en ordentlig tidsramme. 

- Danske ungdomsmesterskaber. Her spilles der efter gældende regler i fire perioder og så 
videre. Det øgede antal af deltagende hold ved diverse ungdomsmesterskaber betyder, at det 
ikke længere er muligt at afvikle flere aldersgrupper samlet i en hal. 

- I forbindelse med afholdelsen af mesterskaber bliver deltagende klubber nødt til at løfte i flok. 
Mesterskaberne har været afholdt af få klubber de seneste år. Udvalget ser gerne, at hver 
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klub afholder et mesterskab hvert 2. år. For at dette kan lade sig gøre, lægger udvalget op til 
at sørge for, at ressourcepersoner i vandpolomiljøet sørger for at hjælpe på tværs af 
klubberne. Der findes ikke en drejebog til mesterskaberne –  men dem, der har afholdt 
tidligere, har den i hovedet, hvorfor de kan være til stor hjælp for nye arrangører. Måske skulle 
der udfærdiges en drejebog? 

- Britt er turneringsleder, men kan ikke dække opgaven til alle stævner. Hun sørger dog for at 
finde mesterskabsledere rundt omkring i klubberne. 
 
Orienteringen afstedkom kommentarer og input til – 
 

- At søge efter specifikke svømmehaller med meget vand, som for eksempel i Herning.  
- At det vil være godt med et nyt sted hvert år, da spillerne synes, det er fedt at komme nye 

steder. 
- At afholde børnestævnerne i nye haller, for på den måde også at udbrede sporten 
- At man måske på sigt skal spille indledende kampe, for på den måde at få plads til at afvikle 

mesterskaberne. 
- At det er et positivt problem, at der er pladsproblemer. 

 
Opfølgning på mødet i februar i idrættens Hus i forhold til fairplay og sportsmanship. 
 
                   Der er sket en positiv udvikling siden mødet – og der følges fortsat op på de aftaler, der blev                 
                   indgået på mødet. 

 
Diverse      Det kunne være fedt, hvis vi kunne komme på flash scorer (Ole – Slagelse). 
                   Vi skal være på forkant – vi skal overveje en 3. division øst (Ole – Slagelse). 
 
Hjemmesiden 
                   Generelt er den meget rodet - der er mange ufærdige og gamle nyheder. Der skal ryddes op, 
                   og der skal findes en løsning på at benytte hjemmesiden på en fornuftig måde. Det er meget                          
                   omstændigt at anvende tilmelding, resultater m.m. til kampe. 

Der skal findes en ordning for brugen af nyhedsfunktionen. 
Mads N Andersen tager overvejelserne med videre og orienterer Morten – M&U. 

 


