Dialogmøde 2019
Vandpolos dialogmøde, 27.4. kl. 13.00-15.00 i
Idrættens Hus I Brøndby

Dagsorden for vandpolo
dialogmøde april 2019
1.
2.
3.
4.
5.

Velkommen
Året der gik
Regnskab for 2018 / budget for 2019
Udvalget orienterer
Præsentation af og status på Minipolo
–

Hvordan hjælper vi bedst de mange nye klubber?

6. Indsendte forslag
–
–
–
–
–
–

Ny organisering af Dansk Vandpolo
Turneringsleder
Turneringslederpost på omgang
Tilmeldingsgebyr
Turneringsregler
Vedr. regler for pigespillere

7. Valg til vandpoloudvalget (og projektgrupper, såfremt forslag vedtages)
8. Eventuelt

Forslag: Ny organisering af
Dansk Vandpolo
• På dialogmødet gennemgås den nye organisering og der skal
vælges medlemmer til de nye projektgrupper.
• Se separat bilag med forslag til ny organisering på Svøms
hjemmeside og her
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2019/forslag
omnyorganiseringafdanskvandpolo2019.pdf

Forslag vedr. turneringsleder

•

Forslag til vandpoloområdemødet 27/4 2019. Forslaget stilles
af Katrine Cohen, HSK

•

Det foreslås, at turneringslederen for hhv. 1. division herrer, 1.
division kvinder, 2. division øst, 2. division vest, SRØ ungdom,
SRV ungdom, Ungdoms-pokal/ungdoms-DM alene kan være
turneringsleder for en turnering ad gangen. Der opfordres
samtidig til, at turneringslederne taler mest muligt sammen for
at undgå sammenfald af kampe.

Forslag: Turneringslederpost på omgang
Forslag til vandpoloområdemødet 27/4 2019. Forslaget
stilles af Jens Andersen, SNIK og Katrine Cohen, HSK

•

•
•

•

•

•

Det foreslås, at turneringslederposten i 2. division øst går på omgang blandet de
deltagende klubber, så hver klub står for planlægningen et år ad gangen. Rotationen
ser ud som følger:
SSK OB, Mermates, KSI, HSK herrer, SSK, KVIK, HSK Kvinder, SNIK/JGI
Turneringslederposten indebærer, at klubben hhv. 1. maj og 1. november sender en
mail ud til klubberne og beder dem tilmelde sig senest 14. maj/ 14. november. Der
spilles af tre weekendrunder hver sæson samt aftenkampe. Klubberne skal senest 1.
august/1. januar melde tilbage med vandtider.
I forårssæsonen står SSK, Mermates og KVIK for at afholde en runde hver, og i
efterårssæsonen står KSI, HSK og SNIK/JGI for at afholde en runde hver. Det står
klubberne frit for at bytte indbyrdes. Weekendrunderne skal primært bruges til at få
afviklet kampe mellem SSK og de andre klubber. Resten af kampene aftales
indbyrdes mellem klubberne.
Turneringslederen sender senest 1. september/1. februar et samlet program for
weekendrunderne ud til klubberne. Alle kampe skal være spillet senest d. 15. juni/15.
december.
Det er turneringslederens ansvar at få resultater samlet ind fra klubberne og lagt
dem på hjemmesiden. Man kan få hjælp hertil af Jens Andersen, SNIK.

Forslag: Tilmeldingsgebyr
•

Forslag til områdemødet 27/3-2019. Forslaget stilles af Camilla Jørgensen og Joachim Sørensen, Lystrup
Svømning, Christian Heide, FREM og Katrine Cohen, Hovedstadens svømmeklub

•

Det foreslås, at tilmeldingsgebyret for Ungdomspokal og Ungdoms-DM nedsættes fra 2200 kr. per hold til
1000 kr. per hold. På denne måde vil et tilmeldingsgebyr ligge tættere på tilmeldingsgebyret for Lystrup
Cup, HRS Cup i Slagelse og Tommerups præmieturnering, hvor tilmeldingsgebyret ligger på ca. 5-600 kr.

•

Det foreslås samtidig, at værtsklubber af U-pokal og U-DM får dækket deres udgifter til evt. halleje og
udgifter til dommerbord samt evt. andre udgifter.

•

Baggrund: I 2018 var der til Ungdomspokalen tilmeldt 25 hold og til Ungdoms-DM var der tilmeldt 27 hold.
Det gav et samlet tilmeldingsbeløb på 114.400. Turneringerne løber som oftest over en weekend for to
ungdomsrækker ad gangen. Der kan derfor højst være udgifter til vandtid for 2-4 weekender per halvår
samt udgifter til medaljer og dommerbord. Det må derfor konkluderes, at indtægten formentlig langt
overstiger udgiften. Ved et gebyr på 1000 kr. per hold per turnering ville indtægterne i 2018 have været på
52.000, hvilket må formodes at kunne dække evt. udgifter til turneringerne.

•

Ved at nedsætte beløbet vil det give nye og mindre klubber et incitament til at deltage i turneringerne, evt.
som startfællesskaber med andre klubber. Det vil også give den enkelte klub et større økonomisk
råderum, der vil kunne bruges på at forbedre forholdene for det brede ungdomsarbejde hjemme i klubben.
Pengene vil fx kunne bruges på ture i løbet af sæsonen til andre klubber, andre turneringer, ture til
udlandet og træningslejre hjemme i klubberne. Vores sport er lille og der er derfor brug for at styrke det
brede ungdomsarbejde ude i klubberne.

Forslag fra FREM – turneringsregler

•
•
•
•
•

Regelsanering
Opdatering
Gennemskrivning
Introduktion af delegeret og ansvar
Forslaget kan se på SVØMs hjemmeside og her
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2019/turnerin
gsregler2019forslag.pdf

Forslag fra Mette Kjaergaard, KVIK

•

1) Det foreslås, at U17 piger må spille med på U15 mix hold til både
DM og Pokalturneringen. Grunden til forslaget er, at vi mister pige
spillere især i denne aldersgruppe (U17), og vil gerne at så mange
piger som muligt får kampe. Desuden har det vist sig, at der ikke er
nok hold til at spille en U17 pige kamp i Pokal turnering 2019.

•

2) Det foreslås at U19 piger må spille med på U17 mix hold til både
DM og Pokalturnering.

