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Ny organisering af 
Dansk Vandpolo 2019
• Udfordring: Dansk Vandpolo mangler frivillige på centrale 

poster. Vandpoloudvalget består primo 2019 af blot to 
medlemmer. Skal Dansk Vandpolo på fode igen, skal der nye 
kræfter til 

• Vandpoloudvalget foreslår en ny organisering af Dansk 
Vandpolo med udstrakt brug af arbejdsgrupper og flad struktur. 

• Formålet er at fordele arbejdsopgaver på flere hænder i Dansk 
Vandpolo, så enkelte  
– Tordenskjolds soldater ikke brænder ud og 
– flere bliver en del af udviklingen og driften af Dansk Vandpolo  

• På Områdemødet den 27.4.19 skal arbejdsgrupperne besættes 
med frivillige fra Dansk Vandpolo. 



Ny organisering 2019 – Dansk Vandpolo
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Vandpoloudvalget
• Det overordnede ansvar for udvalget er at varetage ledelsen af dansk 

vandpolo, 
• Fungere som bindeled mellem bestyrelsen i Dansk Svømmeunion, 

administrationen i Dansk Svømmeunion, arbejdsgrupperne og 
medlemsklubberne. 

• Udvalget har budgetansvar og laver udkast til vandpolos årlige budget 
• Hyrer/udpeger dommerleder 
• Er koordinerende led i forhold til arbejdsgrupperne 
• Koordinerer og sikrer uddannelse af trænere og dommere i dansk vandpolo 
• Orienteres om og koordinerer evt. ansøgninger til vandpolo aktiviteter i SVØMs

udviklingspulje 
• Udvalget består af følgende medlemmer: 

– Formand – vælges hver andet på på det årlige områdemøde i forbindelse 
med generalforsamlingen i Dansk Svømmeunion

– En repræsentant fra bestyrelsen I Dansk Svømmeunion
– Derudover vælges som udgangspunkt 3-4 medlemmer fra 

Vandpoloklubberne i dansk Svømmeunion enten valgt på det årlige 
dialogmøde eller ved løbende supplering

• Medlemmer 2019: Søren Dietz Elmstrøm, Britt Kejser Greve, Morten Binderup 
og 1-2 personer yderligere (vælges på områdemøde) 



Formandens rolle

• Leder og fordeler arbejdet i vandpoloudvalget 
– Koordinerer og indkalder til møder
– Sikrer udsendelse af referater og beslutningspunkter 
– Ansvarlig for daglig drift af Dansk Vandpolo mellem udvalgsmøderne
– Holder løbende udvalget orienteret om beslutninger truffet mellem 

udvalgsmøderne 
• Fungerer som bindeled mellem bestyrelsen/administrationen i Dansk 

Svømmeunion og vandpoloudvalget 
• Repræsenterer dansk vandpolo i forskellige sammenhænge 
• Vælges hver andet år på det årlige områdemøde i forbindelse med 

generalforsamlingen i Dansk Svømmeunion
• Er økonomisk ansvarlig overfor SVØM /budgetansvarlig 



Rammen for arbejdsgrupperne 
• Arbejdsgrupperne har frit medlemsoptag, men består typisk af 3-4 personer
• Grupperne aftaler selv mødestruktur, medlemmer
• Hver arbejdsgruppe bliver tildelt en primær kontaktperson fra Vandpoloudvalget
• Hver arbejdsgruppe skal udpege en primær kontakt til vandpoloudvalget 
• Arbejdsgruppen står for kontakten videre ud til klubberne i Danmark. 

Grupperne har mandat til selv at kontakte danske vandpolo klubber 
• En person kan godt sidde i flere arbejdsgrupper, dog anbefaler vandpolo-

udvalget at en person maksimalt sidder i tre grupper, så det ikke bliver de få 
der trækker hele læsset. 

• Minumum et medlem af vandpoloudvalget skal sidde i arbejdsgrupperne
• Arbejdsgrupperne kan kun bruge de midler Vandpoloudvalget har tildelt dem
• Aftaler der har indflydelse på Dansk Svømmeunion skal godkendes af 

Vandpoloudvalget.  
• Der kan nedsættes nye arbejdsgrupper ved henvendelse til VP-udvalget med 

beskrivelse af formål, sammensætning og opgaver.  
• Hvis arbejdsgrupperne ikke kan blive enige, vil vandpoloudvalget besidde 

kompetencen til at træffe beslutninger indenfor arbejdsgruppens område 



Arbejdsgruppen for 
Turneringsplanlægning, voksen 
og ungdom 
• Skal sikre at turneringerne bliver afholdt. 
• Arrangerer for 

– 1. Division: DM (om foråret) og Pokalturnering (om efteråret) for herre og damer
– 2. Division øst og vest 
– SRV og SRØ, ungdomsholdenes løbende turnering
– U 19, U 17, U 15, U 13 og U 11, DM (om efteråret) og Pokalturnering (om foråret) 

for drenge og piger 
• Skal kommunikere til og koordinere med klubberne og sikre at klubberne kan arrangere 

= melde deadline ud til klubberne tilmelding til turnering og deadline for vand
• Skal kommunikere ud til klubberne hvordan turneringsplanen ser ud 
• Skal sikre kommunikation til dommerne (dommerlederne) 
• Skal bestille medaljer 
• Afholder et til to årlige arbejdsmøder

• Medlemmer 2019: Karl Emil Greve (Tommerup),  Morten Binderup (Slagelse) – Anders 
Murmann (Jyllinge)



Arbejdsgruppen for 
turneringsbestemmelser

• Foretager en årlig revision af turneringsbestemmelserne der 
efterfølgende godkendes i vandpoloudvalget. 
– Både for ungdom og senior 

• Bestemmelserne/reglerne skal stemme overens med 
internationale regler (FINA og LEN). 

• Der kan og bør tilpasses til lokale danske forhold (eks. lavt 
vand)

• Ved manglende overholdelse af turneringsreglerne, skal 
protester fortsat afgives til Vandpoloudvalget

• Medlemmer 2019: 



Udviklingsgruppe (under 40 år) 

• Tænketank for udviklingen af Dansk Vandpolo 
– Hvordan skal vi udvikle os?
– Hvordan kan vi (skal vi?) tænke på en anden måde?
– Hvordan sikrer vi flere medlemmer i Dansk polo?  

• Hvordan bliver sporten mere udbredt i DK? 
– Beachpolo på Amager Strand? 
– Besøge skoler? Skole turnering? 
– Hvordan kommer sporten i det hele taget mere ud over rampen? 

• Afholder temamøder 
• Kultur = hvordan spiller vi sammen? Hvordan er vi sammen når vi spiller polo
• Skal bestå primært af medlemmer under 40 år
• Medlemmer 2019: Søren Dietz Elmstrøm, Marcus la Cour Pedersen (Tommerup) 



Kommunikation og medier

• Arbejde overordnet med pr, presse, kommunikation, visuelt udtryk m.v. for 
dansk vandpolo 

• Sikre at polos visuelle udtryk er i overensstemmelse med SVØMs brandguide, 
eks. logo eller Powerpoints m.v.  

• Opdatere vandpolo siderne på svoem.org
– Indtaste kampe i kalenderen  
– Skrive polo nyheder
– Generelt løbende opdatering af vandpolos sider

• Facebook og SoMe
– Løbende opdateringer på Facebooksiden og i relevante grupper og evt. 

andre SoMe kanaler
• Skabe og vedligeholde billeddatabase med polo billeder til brug for dansk 

vandpolo 

• Medlemmer 2019: Søren Dietz Elmstrøm 



Koordination af Landsholdsamlinger 
- Matrialeansvarlig

• Booke / Arrangere fællestræninger
• (Skal bookes i god tid forvejen, op til et halvt år i forvejen)
• Oplyse trænere og klubber om fællestræninger
• Kontrol med bolde – huer - lægetasker
• Medlemmer 2019: Julie Hansen (H2Odense) 



Disciplinærudvalg 
• Dømme i situationer hvor dommerne ikke har/har haft mulighed for at gøre noget, se situationen 
• Kan kun reagere på indrapporterede sager  
• Kan også dømme for usportslig opførsel uden for kampene
• Kan skærpe eksisterende domme/karantæner på indrapportering fra eks. spillere eller dommere 
• Udvalget behandler sager inden unionen
• Afgørelser fra udvalget kan ankes til unionen 
• Udvalget afgørelser finder sted ved flertalsbeslutninger 
• Kan dømme op til livsvarig karantæne fra vandpolo sporten  (eks. ved ikke at udstede 

spillerlicens) 
• Udvalget består af 5 personer 

– En af SVØM udpeget 
– Formanden for Dansk vandpolo
– En spiller repræsentant (landsholdsanføren)
– En dommer repræsentant (udpeges af dommerstanden) 
– En aktiv/bredde repræsentant (vælges på områdemødet) 

• Udvalgsmedlemmer afgør selv evt. inhabilitet 
• Udvalget udpeger selv en formand blandt dets medlemmer 
• Ved stemmeligheder har formanden den afgørende stemme
• Medlemmer: Klaes Sørensen (udpeget af dommerne), Søren Dietz Elmstrøm, 
• Alle afgørelser meddeles bestyrelsesrepræsentanen fra Svøms betyrelsen (pt. Allan Nyhus) 



Arbejdsgruppen for nye klubber 
• Har fingeren på pulsen i forhold til nye klubber til Dansk Vandpolo 
• Har overblik over hvilke klubber, der arbejder for at starte vandpolo op

– Eks. ligger der 3 spillere i Taastrup og 4 i Helsingør = så skal denne 
arbejdsgruppe sørge for at tage fat i denne gruppe og spørge efter deres behov, 
eks. besøg af landstræner eller besøg i nærliggende klub. 

• Introducere tiltag for nye klubber, hjælpe klubberne med at komme videre.
• Ambassadører for Dansk Vandpolo (i nye / kommende polo klubber) 
• Samarbejder tæt med unionen / konsulenterne skal give info videre til 

arbejdsgruppen og omvendt.
• Medlemmer 2019: Morten Binderup  



Træneruddannelser, vandpolo 

• Udvikle ny vandpolotræneruddannelse 
• Udpeger uddannelsesansvarlige 
• Beslutter og arrangerer antal årlige kurser
• Inviterer og informerer klubberne
• Sørger for opkrævning af deltagende klubber
• Evaluering 
• Udvikle en trænerhåndbog (fysisk/digitalt, sammen med aquaschool.dk ) 
• Har overblik over polotrænere i Danmark 
• Medlemmer 2019: Britt Kejser Greve



Arbejdsgruppen for 
dommeruddannelser
• Er ansvarlig for at dommerkursus 1 og 2 bliver oprettet 

– Sikrer at de rigtige undervisere kommer på kurset 
• Inviterer og informerer klubberne om dommerkurserne, tid, sted og pris. 
• Skal kommunikere til klubberne = få klubberne til at sende deltagerne til 

dommerkursus 
• Opdaterer og informerer klubberne om nye regler 
• Har overblik over hvem der har dommerkursus 1 og 2 
• Sørger for at udsende opkrævning til de deltagende klubber (sammen med SVØM) 
• Generelt deltagerkoordinering 
• Medlemmer 2019: Finn Kristensen – Søren Dietz Elmstrøm – Katrine Cohen



Tøj

• Har overblik over tøj til landsholdene, ungdom og senior 

• Har overblik over hvor meget tøj der skal bruges til 

landsholdene, ungdom og senior 

• Sørger for indkøb af bolde og hætter 

• Kan indstille aftale med evt. tøj leverandør til Vandpoloudvalget 

(evt. sammen med sponsorudvalg). 

• Medlemmer 2019: Margit Jensen (Slagelse) – Britt Kejser 

Greve



Rejsearrangør 

• Arrangerer og bestiller rejser for landsholdene, senior og 
ungdom

• Arrangerer og bestiller transport, hotel og mad 
• Undersøger hvordan kommer vi nemmest og billigst til X sted 

(eks. Prag)
• Rejseplan/budget skal godkendes af VP udvalget 
• Kommunikerer til holdene med relevant info (tid, sted, praktik 

osv.) 
• Medlemmer 2019: Margit Jensen (Slagelse) – Britt Kejser 

Greve



Arbejdsgruppen for 
internationale stævner i Danmark

• Projektledelse af stævner 
• Arrangerer og afvikler stævnet 
• Kommunikation ud til klubberne og lande 
• Søge støtte til afviklingerne stævner (eks. hos kommunen eller i samarbejde med 

sponsorarbejdsgruppen for virksomhedssponsorater m.v.) 
• Beslutter hvornår, hvor og hvordan internationale stævner finder sted
• Arrangerer og afvikler stævnet 
• Sikrer kommunikation til klubber, deltagere og lande 
• Søge støtte til afviklingen af stævner (eks. hos kommunen eller i samarbejde med 

sponsorarbejdsgruppen) 
• Lave manual 
• Medlemmer 2019: Britt Kejser Greve – Morten Binderup – Julie Hansen 



Sponsor arbejdsgruppe

• Skal findes sponsorer til Dansk Vandpolo 
• Har mandat til at kontakte bredt ud i Danmark 
• Aftaler skal godkendes endelig i VP udvalget 

– Skal koordineres med Dansk Svømmeunion:
• Udarbejde sponsorstrategi for Dansk Vandpolo
• Udarbejde og vedligeholde sponsorpolitik 

– Er der eks. typer af sponsorer vi ikke ønsker? 
• Udarbejde og vedligeholde sponsorkoncepter
• Sikre ROI for sponsorerne 

– Hvad kan Dansk Vandpolo tilbyde sponsorerne? 
• Medlemmer 2019: Britt Kejser Greve








