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Referat 

Vandpolo område møde 2020 

Dato: 12. september 2020 

Mødetidspunkt: 13.00-15.00 

Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby (vi mødes i restauranten kl.18.00) 
 

Deltager: Michael Christensen (Sønderborg), Per Binderup (SSK), Nichlas Hassel (KVIK), Jakob Nielsen (Aalborg), Lars Pedersen (Kvik), Finn Kristensen 
(dommer udvalg), Charlotte Lauersen (Forældre Hovedstaden), Jens Andersen (SNIK), Kevin R. Sørensen (SSK), Jakob Bagenkop (KVIK), Kim Dyresberg (JGI), 
Karl Emil (Tommerup), Britt K. Greve (Tommerup/vandpolo udvalg), Morten Binderup (Vandpolo udvalg), Else Brunbjerg (Lystrup), Katrine Cohen 
(Hovedstaden), Christian Heyde (FREM), Nikolej Meyer (Frem), Florin Iordache (KVIK), Søren Dietz (Vandpolo udvalg), Allan Nyhus (Bestyrelsen - SVØM) 
Afbud:  

Referent: Mads Andersen – Udviklingskonsulent (SVØM) 

 

 
Nr. Punkt + evt. underpunkt Kommentar Status på punktet 

1 Valg af dirigent - Allan Nyhus  
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2 Lederens 
beretning/udvalget 
orienterer 

2019 – et udfordrende år 
- For få hold i de ældste årgange. 

o Følger på seniorlandsholdet – niveauet er faldende 
- Positivt med mange hold i ungdomsturneringerne 

o Dog svært at holde fast på medlemmerne i relation til coronaudfordringerne 
- Regnskab 2019 

o Se slide 6 regnskab for oversigt over indtægter og udgifter 
o Underskud på 20.000,- kr. i 2019 

- Medlemstal fordelt overklubber 1162 – fald på 300 medlemmer i forhold til 2018 
o Faldet skal overvejende ses på baggrund af at en del klubber har glemt at 

indberette vandpolospillere til CFR 
o En række klubber mangler (Se oversigt i bilag 1)  
o Lars Pedersen (KVIK) – stillede spørgsmål til hvordan tallene opgøres?  
o Mads (Dansk Svømmeniong) Orienterede omkring CFR-registrering  

▪ Hvert år skal klubberne indberette medlemstal via CFR – dette udføres 
typisk af formanden eller administratoren i klubben. Når klubbens 
medlemstal indberettes skal de fordeles i aldersgrupper og i discipliner 
(Vandpolo, kunstsvømning, udspring, livredning og åbentvand) 

• Medlemmer på vandpolohold tæller 1-1 

• Medlemmer på børnehold/svømmeskolehold der spiller bold 
jævnligt kan tælle såfremt følgende gør sig gældende 

1. Boldspil/vandpolo indgår som en del af holdets formål 
2. Der skal spilles bold som en fast del af undervisning – en 

enkelt temadag er ikke nok. 
3. Hvis boldspil er en af tre faste formål (For eksempel lær at 

svømme, spil vandpolo og lær livredning)  så kan èn 
tredjedel af medlemmerne på holdet fordeles på hver 
disciplin. 

• Opfordring herfra er at tage fat i klubbernes formænd og minde 
dem om at indberette vandpolo medlemmer, når de indberetter 
CFR-tal hvert år i januar.  

 

4 Orientering fra Dansk 
Svømmeunion 

Mads (Dansk Svømmeunion) informerede om diverse tiltag i relation til vandpolo 
- Minipolo og Aqua+ akademiet 
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- Minipolo-startkit er delt ud til 55 klubber – og bruges i varierende omfang. 
- I efteråret 2019 blev der afviklet Aqua+ Akademi, hvor 10 klubber deltog og blandt 

andet fik undervisning i basale vandpolo teknikker og hvordan minipolo kan 
anvendes til at motivere og fastholde målgruppen 8+ ude i klubberne. 

- Der er produceret 25 instruktions videoer til basal vandpolo teknik og aktiviteter i 
relation til minipolo – så de kan bruges ude i klubberne blandt de mindre erfarne 
vand/minipolo instruktører. Disse videoer offentliggøres i efteråret 2020.   

 
- Nichlas Hassel (KVIK): Stille spørgsmål til kommunikationen omkring minipolo – da det ikke 

var et kendt projekt 
- Svar – Mads (SVØM). Tilbud om muligheden for at erhverve sig minipolo materiale 

samt info om hvordan er tilsendt alle klubber i SVØM i flere omgange. Det er sendt 
til den officielle postadresse i klubben 

- Svar – Mads (SVØM): Minipolo har ikke fået den opmærksomhed ude blandt 
vandpoloklubberne som det var tiltænkt. Planen er stadig at vandpoloklubberne 
skal hjælpe med at skabe minipolo – turneringer således at der på sigt kan opstå 
øget interesse og forhåbentligt flere vandpoloklubber.  
Det oprindelig plan var at starte turneringer op i foråret 2020, der har blandt andet 
været indledende dialog med Lystrup og Tommerup. Det blev desværre bremset af 
Corona. Men vi satser på at rykke på dette i løbet af efteråret – formentligt med 
implementering i vinter/forår 2021 

- Mads (SVØM): Fra Dansk Svømmeunions side vil vi meget gerne udbrede minipolo 
og vandpolo. SVØM kan ikke gøre det alene og håber at der vil blive nedsat et 
udvalg på et par personer som den ansvarlige udviklingskonsulent kan spare med 
for at udbrede dette.  
 

- Generelt opfordring fra Allan Nyhus (Bestyrelse SVØM) og Mads (SVØM): Tag kontakt til 
Mads i medlems- og udviklingsafdelingen (M&U) i Dansk Svømmeunion. Både hvis I har 
spørgsmål eller gode idéer. M&U er blandt andet til for at hjælpe og støtte klubberne og 
vandpolo. 
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- Info om ny og opdateret turneringsplatform 
 
Platformen er stadig i relation til Svoem.org, men er blevet opdateret således at den nu er 
anvendelig i relation til kamp og turneringer. Følgende funktioner er tilføjet/oprettet – 
implementering og vejledninger følger i løbet af september 2020. 

 
- Turneringsadministration 

▪ Oprettelse af turneringer og kampe 
▪ Indberetning af resultater 

- Klubprofil og turneringstilmelding 
▪ Opret og tilmeld hold 
▪ Historik fra tidligere sæsoner 

- Opdateret aktivitetskalender 
▪ Så kampe og turneringsstillingen vil fremgå af svoem.org igen. 
▪ Mulighed for live opdatering af stilling 

- Dommerprofil 
▪ Online indberetning af godtgørelse 
▪ Udvalgsformand skal fortsat kvittere 

 
- Katrine Cohen (Hovedstaden): Er nyhedsplatform også blevet opdateret? 

- Mads (SVØM): Nyhedsplatformen er ikke opdateret. Hvis man ønsker at få lagt 
nyheder op på sitet skal man tage fat i Mads (SVØM).  

- Allan (Bestyrelse SVØM): Der er et ønske om en generel opdatering af 
hjemmesiden, men det vil ikke ske på kort sigt.  

 

5 Corona vejledning - Corona vejledning i forhold til afvikling af kampe – Læs den samlede vejledning for 
vandpolo her og den generelle vejledning for aktiviteter i svømmehal her. Nedenstående er 
blot 5 fremhævede punkter 

- Overhold gældende forsamlingsforbud. 
- Overhold lokale restriktioner i hallen 1 person pr. 4 m2. 
- Sørg for tydelig opdeling af deltagerne i hallen. 
- Sørg for rengøring af omklædningsrum, stole, udstyr m.m. skal det benyttes af flere 

forskellige personer/grupper. 

 

https://www.svoem.org/_files/corona/udspecificeringafretningslinjerforvandpolokampeogstvner_010920.pdf
https://www.svoem.org/_files/udspecificeringafretningslinjerforgenbningafsvmmeklubber_19082020_final2.pdf
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- Undgå interaktion mellem holdene uden for bassinet. 
 
Konklusionen er at der godt kan afvikles kampe. Så længe vejledningerne i ovenstående link 
overholdes. 
 
Spørgsmål og meningsudveksling. 
 

- Nickolaj (FREM) og Nichlas Hassel (SSK) spørger til proceduren hvis et hold har været 
udsat for smitte blandt en eller flere spillere  

- Karl Emil (Tommerup): Proceduren må være at ramte klub kontakter Turnerings 
ansvarlig og Dansk Svømmeunionen, som har den videre kontakt ud til øvrigt 
påvirkede hold med flere. 

- Nikolaj Skov: Ifølge Sundhedsstyrelsen skal man have 2 negative COVID-19 test 
indenfor 14 dage. typisk taget på dag 4 og dag 6 ved direkte smitte kontakt.  

- Christian Ø Heyde: I udlandet bliver professionelle spiller testet 2-3 dage før 
afvikling af kampene – for at være sikre på det. Det er svært at klare lokalt her i 
Danmark, med de ventetider der er kan det være uoverskueligt at skulle gøre det.  
Og hvem skal sidde med disse informationer i relation GDPR? 

- Allan (Bestyrelse SVØM): Hvis man er sund og rask så giver det nok ikke mening, 
at sætte så stort et system i gang. 

- Karl Emil (Tommerup): Vi må have respekt for, at vi alle stiller med raske hold. Og 
ellers opfordre egne spiller til at begrænse deres omgangskreds. 

 
- Allan (Svøm bestyrelse): Jeg hører at I siger at vi stoler på, at folk kun møder op, hvis de er 

raske. 
 
Konklusionen bliver at vi spiller kampe med respekt for hinanden. Det betyder at spillere ikke møder 
op til træning, hvis de mistænker at kunne bære smitte. Hvis man har et hold med spiller/spillere der 
kunne tænkes at være smittet stiller man ikke op til kampe. 
 
Vejledning angående vandpolokampe og turneringer vil blive opdateret med nedenstående 
 

- Procedure for det tilfælde at en spiller konstateres smittet efter en kamp. 
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- Det ramte hold tager kontakt til den turneringsansvarlige (Dansk Svømmeunion-
CC) som tager kontakt til øvrigt påvirkede hold og personer 

- For yderligere uddybning anbefales det, at man læser denne vejledning fra 
sundhedsstyrelsen for hvordan man skal opfører sig i tilfælde af nær kontakt  

 
- Procedure såfremt et hold har været udsat for smitte blandt spiller/leder/træner. Hvornår 

må de så deltage i kampe igen 
- Proceduren opdateres og i kan orientere jeg via sundhedsstyrelsen her  eller via 

Dansk Svømmeunions generelle vejledning her side 7.  

5. Valg til udvalget - Formand – Søren træder tilbage som formand 
- Udvalget peger på Britt K. Greve som ny formand. 
- Ingen andre kandidater. 
- Britt K. Greve er valgt som ny formand – Profil: 

▪ Medlem af vandpoloudvalg siden 2011 
▪ Fokus fremadrettet 

• Arbejde for flere medlemmer – vi skal gribe gaven minipolo 

• Klubbernes samarbejde omkring breddearbejde 

• Prioritering af udvalg 

• Hvad vil vi gerne med Dansk Vandpolo – retning og målsætning.  

• Landshold - Fællestræning  
▪ En række personer takker Søren for indsatsen 

 
- Nye medlemmer til Vandpoloudvalget 

- Britt K. Greve har lavet lidt ben arbejde hos forskellige klubber så der er fundet 
nogle nye medlemmer. Yderlig opstiller Florin og indtræder som medlem. 

- Vandpolo udvalget ser således ud: 
▪ Mia Høj – FREM 
▪ Charlotte B. Laursen – HSK 
▪ Morten Binderup – SSK 
▪ Peder Borup Jakobsen – SSK 
▪ Britt K. Greve – TSK 
▪ Florin Iordache (KVIK) 

 

 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt-090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt-090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6
https://www.svoem.org/_files/udspecificeringafretningslinjerforgenbningafsvmmeklubber_19082020_final2.pdf
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- En kort dialog omkring dobbeltrollen som landstræner og udvalgsmedlem  
- Konklusion: Som i alt bestyrelsesarbejde så er man inhabil i spørgsmål angående 

den position man har dobbelt rolle i. 
 

- Når det nye vandpoloudvalg har været samlet, vil man prioritere hvilke underudvalg der 
skal lægges fokus på fremadrettet. 

 
- Britt informerer om ønsket om at tilknytte en sportschef som kan medvirke til at 

sætte retningen for u13 og op efter. 
▪ Der er generel opbakning til idéen – men der opfordres til at udvalget 

definerer en sportschefs rolle – således den rette profil kan findes. 
▪ Mads (SVØM): Opfordrer udvalget til at tage kontakt, så de kan få noget 

sparring. 
 
Generelle spørgsmål til udvalgets funktion – Læs gerne forretningsordenen her 
 

- Kim Dyresberg (JGI): Af hvem og hvordan træffes beslutninger? 
▪ Britt K. Greve: Beslutninger kan træffes af vandpoloudvalget og de 

underudvalg/arbejdsgrupper, der er nedsat kan på deres specifikke 
områder. Vandpoloudvalget har et ben i alle underudvalg. Ved store 
beslutninger og ændringer – spørges klubberne til holdninger. 

▪ Allan (Svøm-bestyrelse): Bestyrelsen i Dansk Svømmeunion har bedt 
vandpoloudvalget om at bestemme, hvordan de vil styre vandpolo i 
Danmark. – Sidste år blev der nedsat flere underudvalg. Således at 
underudvalgene kan styre retningen på deres område og orientere 
vandpoloudvalget. 

- Christian Ø Heyde (Frem): Har lignende opfattelse af at det er uklart hvem der 
træffer beslutninger. Desuden fremstår det uklart hvad der er: disciplinudvalg, 
område møde og dialogmøde. 

▪ Allan: Dette er et dialogmøde for vandpolo og udvalget er et disciplinudvalg 
for vandpolo. 

- Nichlas Hassel (Kvik): Er det ikke en udfordring at vi er få klubber repræsenteret i 
vandpolo udvalget? 

https://www.svoem.org/_files/_database/database105/Vandpolo8.juni2018.pdf
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▪ Allan: Jo men det er klubbernes ansvar selv at byde ind. Vi må også 
forvente at udvalget taler den brede sag, og ser bort fra personlige klub 
interesser, når de agerer i regi at vandpoloudvalget. 

▪ Katrine Cohen: Det er selvfølgelig uheldigt, hvis det kun er en klub der 
byder ind. Min oplevelse er at hvis man er med i udvalget, så får man 
indflydelse, derfor er det vigtigt at byde ind. 

▪ Karl Emil: Vi vil gerne have flere der byder ind. Meld jer endelig til. 
 

- Peter (Pan vandpolo): Vi fik ikke fulgt op på underudvalgene fra sidste år – vi vil gerne 
deltage og bidrage til udvalgene. 

 
- Kim (JGI): Jeg ser at deltagerne i de store klubber er over repræsenteret i 

udvalg/underudvalg. Hvordan sikrer vi at de små klubber bliver set, hørt og taget hensyn 
til? 
 

- Svar - Britt K. Greve: Vi skal være bedre til at kommunikere, samt bidrage med 
holdninger til forskellige opgaver, selv om vi ikke kan være til stede fysisk. 
Yderligere vil man gerne bredere ud med fællestræninger på tværs af klubberne. 

 
- Allan: Hvordan sikre vi den nødvendige kommunikation? Skal det være via Facebook, mail 

eller noget helt tredje. 
- Britt K. Greve: For nærværende prioriteres nyheder på facebook – mens større 

beslutninger kommunikeres ud via dialog og mail 
- Christian Heyde (FREM): Hvis det er officielle informationer – så vil jeg mene det 

skal ske via mail. 
- Katrine Cohen: Det er besværligt at sende mails ud, når klubberne skifter 

kontaktpersoner konstant.  
- Karl Emil (Turneringsansvarlig): Alt kommunikation fra turneringsudvalget forsættes 

på mail. 
- Nichlas Hassel (KVIK): Det ene skal vel ikke udelukke det andet.  
- Lars Pedersen (KVIK): Udlicitering af kommunikation for eksempel maillister, 

vandpolo udvalg med mere 
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▪ Nichlas Hassel: Lars Pedersen har lavet en ordning i KVIK som fungerer, 
således at folk selv kan tilmelde og afmelde sig mailgrupper. 
 

- Konklusion: Der skal undersøges hvordan kontaktinformationer kan indhentes og opdateres 
på en funktionel måde.  

- Mads (SVØM): Det kan muligvis indlægges i forbindelse med klubprofil på 
hjemmesiden. 
 

6. Eventuelt - Allan: Hvordan ser i på denne form til dialogmøder, fungere det med online møde? 
- Nichlas Hassel (KVIK): Jeg ønsker at vi kan gøre dette mere, og tror vi vil være 

flere der byder ind. Gerne suppleret med enkelte fysiske møder 
- Christian Heyde (Frem): Frem er enig med KVIK – det er nemmer og hurtigere med 

online møder 
- Britt K. Greve (udvalget): Der bliver flere online møder fremadrettet. Men der bliver 

også fysiske møder. 
 

- Else Brunbjerg (Lyseng): Status på nordiske mesterskaber?  
- Britt (Vandpolo udvalg): Nordisk mesterskab og EU nation er aflyst – Landsholds 

aktiviteter er aflyst for efteråret.  
 
Britt K. Greve: Afsluttende → tak til dig Søren, for din indsats siden 2009 – Både som 
udvalgsformand, landstræner og den store indsats i EU-nations cup. Det håber vi forbliver, da det 
er godt og stort stykker arbejde der udføres. Håber at kunne trække på noget af din viden. TAK! 
 

- Søren: Det er selvfølgeligt vemodigt. EU-Nation DK har en plads. Ses vi til DM Allan? Jeg 
vil meget gerne dele ud af min viden. 

 
Britt: Pan → Informere kort om Eurogames i København i 2021 (250 spillere fra hele Europa 
deltager i arrangementet) 

 

 


