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Punkt + evt. underpunkt
Velkommen
Året der gik

Kommentar
Søren Dietz Elmstrøm – byder velkommen
Søren beretter (se slide 4)
- Antal spillere og niveauet på spillere og kampe er på samme niveau som de seneste år og
Søren Dietz Elmstrøm oplever en stagnation af udviklingen i Dansk Vandpolo.
- Det ser dog ud til der er en positiv udvikling i antallet af ungdomshold, hvor der dog ofte
opleves en udfordring med, at spillerne stopper efter de er færdige på ungdomsholdene.

Status på punktet
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-

Drengene stopper typisk efter gymnasietiden og pigerne stopper typisk efter
folkeskoletiden.
Søren oplyser at vandpolo udvalget er af den overbevisning, at organisationen skal være
bedre hvis Dansk vandpolo skal ændres og bearbejde ovenstående udfordringer. Der skal
ske en omorganisering, og optimering af følgende punkter:
o Administration
o Turneringstruktur
o Trænere
o Talentudvikling med mere

Spørgsmål, input og kommentarer til formandens beretning:
Joachim - Lystrup
- Hvad er mange hold i ungdomshold?
- Er der en reel fremgang i tal?
Søren’s svar:
- fra 6 - 10 hold ved ungdoms DM
- U11 årgangen er yderlig kommet med de senere år
Karl-Emil – Tommerup
-

Udtrykker forhåbning om at der kommer noget ud af minipolo. Det kræver en struktureret
indsats og at der gives tid til at det implementeres i klubberne

Ole Løgsted - Slagelse
- Udtrykker at Vandpolo Danmark skal være klar til at bakke op omkring Minipolo med blandt
andet små stævner. (Se punkt 5 i referatet for mere om Minipolo)
Britt Greve - Vandpoloudvalget
- Uddyber udfordringerne omkring frafald efter ungdomsårene. Der er et stort skridt fra U17
til Seniorlandshold.

Side 2 af 15

Damian - FREM
- Støtter omkring Britts udtagelser. Der mangler noget mere seriøst efter u17 – vil gerne at
målgruppen presses ud i nogle flere betydningsfulde kampe
- Tilkendegiver at han ønske at de bedst i yngre årgange skal spille op i årgangene. Så der
er spillere nok og udfordringer til de bedste i alle årgange.
Katrine Cohen – Hovedstadens SK
- Kommentere på udfordringer med dommere: ”Der er en positiv udvikling i antallet af
dommer i 2. division, men der mangler kvalificerede 1. divisionsdommere”

3

Regnskab

Allan Nyhus – Bestyrelsen i Dansk Svømmeunion
- Svømmeunionen vil gerne vandpolo
- Vi vil gerne styrke organisationen
- Vi vil gerne være behjælpelige med at komme videre med minipolo.
- Der er flere der skal tage ansvar for at dansk vandpolo udvikler sig. 3 mand i udvalget er
ikke nok. Derfor skal vi senere se på en organisations ændring.
Søren orientere om regnskabet for 2018 – Se slide 6
Spørgsmål, input og kommentarer til formandens beretning:
Katrine Cohen – Hovedstadens SK
Hvad indeholder udgifter ungdom og U13/15?
Vandpoloudvalget ved Søren og Britt svarer at udgifterne blandt andet er til
- Stævne i Berlin for U15
- Tilskud til halleje, dommer udgifter med mere til kampe.
Florian – KVIK Kastrup: Spørger hvorvidt der er økonomisk støtte til Barcelona turen for U17
Vandpoloudvalget svarer at der ikke er økonomisk tilskud til Barcelona turen
Maria – Hovedstadens SK
Stiller spørgsmål omkring udgifter til spillertøj
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Budget

Søren – Vandpoloudvalget, Britt – Vandpoloudvalget og Karl-Emil – Tommerup uddyber regnskabet
i forhold til indtægter og udgifter ved landsholdsture og herunder udgifter til tøj, trænere og
holdledere.
Vandpoloudvalget fremlagde budgettet for 2019 ved Søren (Se slide 7)
Ole – Slagelse
- Fortsætter den nuværende organisering af EU-nation?
Søren - Vandpoloudvalget: Tjekkiet har fortsat interesse i at arrangere turneringen.

4

Udvalget orientere

Medlemstal (Slide 9)
Der var en god dialog om hvordan man fra foreningernes side kan indberette vandpolomedlemmer
og hvilke udfordringer der ind imellem er rent administrativt i forhold til at få klubberne til at
indberette det rigtige antal medlemmer. Ligeledes blev der gjort opmærksom på at der er klubber
som ikke fremgik af listen for aktive klubber i 2018.
Mads - Dansk Svømmeunion
Orientere om indberetning af medlemstal – Det er således at man kan indberette vandpolo spiller i
forbindelse med CFR, hvis der på der i beskrivelsen af holdet står at holdet spiller bold/vandpolo
som en fast del af undervisningen. Står der flere ting f.eks. vandpolo, udspring og kunstsvømning.
Så må man indberette den gældende andel af deltagerne på holdet. Ved tvivl kontakt endelig en
konsulent i Dansk Svømmeunion.
Lars Bo – Dansk Svømmeunion
En disciplin under DIF skal have minimum 1000 medlemmer for at opnå aktivitets støtte fra DIF.
Allan – Bestyrelsen Dansk Svømmeunion
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-

”Sørg for at være omhyggelige med indberetning af medlemstallene”
o Det er en betydning for den debat der skal komme nu. - Skal vi have flere klubber
og/eller flere medlemmer i eksisterende klubber?
o Uddyber at han hverken kan afvise eller love at midlerne til Dansk Vandpolo bliver
større hvis antallet af medlemmer ændre sig.

Sportslige resultater
Årets resultater blev kort gennemgået og specielt U17s resultater blev fremhævet.
Landsholds trænere 2019 (slide 11)
Vandpoloudvalget orienterede om status på landstrænerposterne fra ungdom til senior.
Emil Morgens ansættelse er kommet på plads med økonomi er blevet hyret til at landsholdet og
støtte op omkring udviklingen på de hold, der skal fodre landsholdet. Emil ansættelse betales med
støtte fra disciplinernes udviklingspulje
Der var mange konstruktive input, kommentarer og spørgsmål fra mødedeltagerne
Der var en opfordring til at man arbejder målrettet på at fastholde og uddanne trænerne på
landsholdene. Ligeledes at der er en klar arbejdsfordeling mellem trænere og holdledere på de
enkelte landshold. Trænerne på ungdomsholdene honoreres ikke, men holdes udgiftsfri, så deres
udgifter til ophold og transport betales. Der var ligeledes en opfordring til at der er et passende antal
trænere til antallet af udøvere.
Katrine Cohen – Hovedstadens SK
Generel spørgsmål til organiseringen af landsholdene for kvinder og aldersfordelingen samt
udtagelseskriterier.
Søren – Vandpoloudvalget
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U20 holdet blev oprettet for at undgå frafald blandt pigerne. Der blev lave en aftale med Sverige og
Finland om dette, da de stod i samme udfordring. U20 landsholdet forsætter frem til november 2019
hvor der er Nordiske mesterskaber. Herefter afløses U20holdet af et egentligt senior hold. Det
betyder dog, at der formentligt skal udformes et tilbud til gruppen u18-u19. Senior landsholdet bliver
et ungt hold. Men alder er ikke et udelukkelse kriterie i sig selv. Man bliver udtaget på baggrund af
færdigheder.
Ny organisering af dansk
Vandpolo

Vandpoloudvalget fortalte om tankerne bag forslaget til den nye organisering som er skitseret i slide
13 til 30. Det centrale er at de frivillige kræfter i Dansk Vandpolo skal organiseres, således at alle
opgaverne ikke lægge hos få personer i vandpolo udvalget. Yderligere er målet at skabe synlighed
for hvad der sker i Dansk Vandpolo– Der skal laves underudvalg med medlemmer som tager sig af
de opgaver de interesserer sig for og har kompetencer til. Udvalget som det er nu, kan ikke løfte
opgaverne alene.
Allan – Bestyrelsen, Dansk Svømmeunion
-

-

Det bliver en flad struktur – der betyder at der er mere beslutningskraft til de frivillige i
udvalgene. Endelige beslutninger ligger dog hos vandpolo udvalget – hvorfor de er
repræsenteret i under udvalg.
Får man en god ide – er beslutningsprocessen og igangsætningen hurtig.
Det er vandpoloudvalgets opgave at sikre at udvalgene bliver udfyldt med frivillige og at
udvalget hjælper med at koordinere og starte arbejdet op i de enkelte udvalg.

Spørgsmål, input og kommentarer til formandens beretning:
Joachim – Lystrup
Dejligt at se noget fokus på bredden
Katrine – Hovedstadens SK
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Det ser godt ud. Det skal kommunikeres ud på en ordentligt måde ud til klubber og potentielle
frivillige.
Tina – Nykøbing vandpolo
Som forældre vil jeg gerne hjælpe mit drengs hold, der er U17 landsholdet. Er det muligt at man
kan nøjes med at arbejde for dette hold?
Peter – PAN
Det der kan holde frivillige fra PAN tilbage er, at det godt kan virke som om det er administrativt
arbejde for landsholdene. Og dermed ikke noget vi som klub får noget ud af.
Allan – Bestyrelsen, Dansk Svømmeunion
Det er fuldt forståeligt at man gerne vil nøjes med at hjælpe ens eget barn eller primært arbejde
breddearbejde på klubniveau. Det er netop det den nye struktur skal muliggøre. Således at man
som frivillige kan udfylde en del opgave, inden for noget man har lyst til og har kompetencer til. Det
er en vigtig pointe med den nye organisering, at den skal være dynamisk.
Mette – KVIK
Hvordan skal kommunikationen foregå? Når der opstår en ny idé og interesse for at oprette et
udvalg, hvordan gøres dette.
-

Der henvises til at Vandpolo udvalget er det koordinerende organ. Derfor er det Søren og
de øvrige medlemmer i udvalget som skal kontaktes.

Karl-Emil – Tommerup
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Henviste til at vandpolo sektionens hjemmeside under Dansk Svømmeunion ikke fungerer optimalt
og skal være lettere tilgængelig for vandpoloudvalgets og kommunikationsudvalgets medlemmer.
Det skal være lettere og mere brugervenligt. Administrationen i Dansk Svømmeunion må ikke blive
begrænsningen for kommunikations flowet omkring vandpolo.

Oversigt over diverse udvalg efter dialog- og områdemøde:

-

Turneringsplanlægning voksen og ungdom:
Karl-Emil Greve (Tommerup), Morten Binderrup (Slagelse), Anders Murman

-

Turneringsbestemmelser
Kim Dyresberg

-

Kommunikation og medier:
Darmijan (Frem), Katrine Cohen (HSK), Søren (Vandpoloudvalget), Jakob

-

Udviklingsgruppen:
Søren (Vandpoloudvalget), Marcus LA Cour Petersen (Tommerup), Damian (Frem),
Nicklas Hassel (Kvik), NN (PAN finder en person), NN (Lystrup finder en person).

-

Disciplinærudvalg:
Klaes Sørensen (Dommerrepræsentant), Søren Dietz (Vandpoloudvalget), Kim Dyresberg,
Allan Nyhus (Bestyrelses repræsentant), A-landholdets repræsentant

-

Koordination af landsholdsamlinger:
Julie Hansen (H2odense)

-

Nye klubber:
Morten Binderup (Slagelse), Siri Christensen (Hovedstaden), NN (Lystrup har måske et
medlem til udvalget), Anu Hesselbæk (Kolding), NN (Thisted har måske et medlem til
udvalget)
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-

Træneruddannelser
Katrine (HSK), Mette (KVIK), NN (PAN), Britt Kejser Greve (Vandpoloudvalget),
Udvalget bør suppleres med trænere med erfaring.

-

Dommer uddannelser
Finn Kristensen (Tarm-Skjern SK), Søren Dietz (Vandpoloudvalget), Ole Løgsted
(Slagelse), Katrine Cohen (HSK)

-

Tøj – landshold
Margit Jensen (Slagelse), Britt Kejser Greve (Vandpoloudvalget), Sanne (KVIK Kastrup)

-

Rejsearrangør:
Margit Jensen (Slagelse), Britt Kejser Greve (Vandpoloudvalget), Sanne (KVIK Kastrup),
Tina Kamper (Nykøbing VP)

-

Internationale stævner i DK
Britt Kejser Greve (Vandpoloudvalget), Morten Binderup (Slagelse), Julie Hansen
(H2Odense), Per Binderup (Slagelse)

-

Sponsorer
Britt Kejser Greve (Vandpoloudvalget), Sanne (KVIK Kastrup),
Tina Kamper (Nykøbing VP)

Det skal kommunikeres klart og tydeligt ud til klubberne at der behøves hjælp til disse underudvalg.
For at få opbakning er det nødvendigt, at der er tydelig kommunikation omkring opgavernes
omfang, arbejdsbyrde og ansvar. Vandpoloudvalget har opgaven i umiddelbar fremtid.

Grupperne med træneruddannelse, udviklingsgruppen og nye klubber bør med fordel koordinere
med Mads (Dansk Svømmeunion) i relation til Aqua+ minipolo.
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5

Præsentation af minipolo

Mads Nørgaard Andersen – udviklingskonsulent i Dansk Svømmeunion præsenterede indhold og
form i forhold til MINIPOLO.
Kort info:
- 52 klubber har modtaget Leg og Lær foldere,
- 25 klubber er udvalgt til at modtage MINIPOLO materiale inden sommer. Yderligere 30
klubber vil få materialet efter sommerferien.
- Klubber tilbydes ambassadør besøg til at styrke klubbens instruktører så de kan arbejde
med MINIPOLO i hverdagen.
- I efteråret udbyde Aqua+ Akademi – et kursus i alle tre discipliner. Siri og Aslak er
inddraget til at udvikler på mini/vandpolo delen i samarbejde med Dansk Svømmeunion.
- Damian vil gerne byde ind som ambassadør og Karl-Emil hjælper gerne til i Faaborg.

5.

Indsendte forslag

Generelle kommenterer
- God opbakning til projekt MINIPOLO
- Alle vi gerne bakke op om minipolo klubberne.
- Der skal laves minipolo turneringer – en opfordring til udviklings og/eller nye klubber
arbejdsgruppen. Der kan søges midler i udviklingspuljen.
Gennem gang af diverse forslag og dybere beskrivelse finde på slides 33-39
Forslag: Turneringleder Slide 33 præsenteret af Katrine Cohen
- Er man turneringsleder er man det på ét niveau frem for flere.
- Hvorfor: fordi der er for mange opgaver der skal løse – så der sker forsinkelse
Turneringsudvalget informere om at der er mange hensyn der skal tages, så det kan være svært at
koordinere. Særligt skal der koordineres dommere som kan være en udfordring – hvor eliten
kommer i første række.
Alle deltager er enige om at det bør være som forslået – men det kræver mennesker til at løfte
opgaven. Så der er enighed om at der fremover arbejdes på at løse opgaverne som skitseret i
forslaget.
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Forslag: Turneringslederposten skal gå på omgang i 2. division øst. Slide 34 – Katrine
Cohen og Jens Andersen motiverer forslaget
Forslaget er fremsat for at sikre at turneringen gennemføres.
- Der blev udvekslet forskellige holdninger til forslaget, hvoraf en del gik på muligheden for at
oprette en 3 division. Der er store forskelle på niveauet i 2.division, så en 3. division kan
måske gøre det mere attraktivt at deltage i turneringen for flere klubber på Sjælland.
Der findes enighed om at der i første omgang skal finde en arrangør – dernæst kan der eventuelt
oprettes en 3. division.
Alle klubber repræsenteret i ØST stemmer for forslaget. Dermed skal SSK OldBoys starte med
stafetten efter sommer og arrangere turneringen.
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Forslag: Ændring af tilmeldingsgebyr ungdoms DM. Se slide 35
Forslaget går på at tilmelding til ungdoms DM ændres fra 2200 til 1000kr. Nedsættelsen ønske fordi
det er opfattelsen at indtægter overstiger udgifterne i forbindelse med stævnerne. Yderligere
forventes det, at en nedsættelse kan tiltrække flere mindre klubber, samt åbne for mere udviklings
arbejde hjemme i klubberne.
Forslagsstillere uddybede yderligere forslaget med følgende generelle punkter:
- Som klub/hold får vi for lidt for pengene – der spilles for få kampe til prisen
- Det opleves at Ungdoms DM og dermed bredde holdene – med dette store gebyr finansiere
landsholds aktiviteter.
Vandpolo udvalget redegjorde for penge flowet:
- En del af indtægterne bruges på at dække udgifter til afholdelse
- Overskud bruges på at finansiere landshold, 1. Division, træneruddannelser med mere.
- Udvalget er opmærksom på at nogle klubber på denne måde betaler mere til fælleskassen
end andre. Men påpeger at det over tid vil veksle fra klub til klub.
Der blev udvekslet forskellige meninger om emner blandt deltager. Bl.a.
- Der mangler gennemsigtighed for hvor pengene går hen.
- En ændring nu og her vil betyde lukning af landshold.
- Udgift og udbyttet stemmer ikke overens.
- Klubberne i mellem er der forskel på hvor vidt der ønskes at betale til fælles
landsholdskasse – eller hvorvidt eventuelle udgifter til landshold skal dækkes af klubben fra
gang til gang.
Det blev stemt om forslaget – med to stemmer, for fem imod og fire blanke. Forslaget blev afvist.
Konklusion på forslaget og den dertilhørende meningsudveksling, blev at der skal kigges på
turneringstrukturen, prisen og brugen af eventuelt overskud således, at der er bedre sammenhæng
mellem udgifter og udbytte for den enkelte klub. Yderlig lægges der optil mere gennemsigtighed for
hvordan pengene bruges i Dansk Vandpolo.

Side 12 af 15

Forslag U17 piger på mix hold slide 37 motiveres af Mette Kjærsgård(kvik)
U17 piger på MIX hold
Forskellige meninger blev udvekslet. Bred enighed om at der skal gøres noget for at sikre
fastholdelsen af pigerne i u17 gruppen. Men den rette løsning er svær.
Resultatet af afstemningen blev at to stemte for, fire imod og fem stemte blank. Forslaget blev
dermed ikke vedtaget.

Forslag U19 piger må spiller på U17mix hold Slide 37 motiveres af Mette Kjærsgård (KVIK)
Kort meningsudveksling – det fremhæves at forskellen på en u19 pige og en u17 dreng ikker er så
stor som i tidligere debatteret forslag.
Resultatet af afstemningen blev at fem stemte for, to imod og fire stemte blank. Forslaget blev
dermed ikke vedtaget.
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Forslag: Turneringsstruktur slide 38 – forslaget motiveres af Ole Løgsted (Slagelse)
Ud over Oles indlæg præsenterede turneringsudvalget ligeledes deres nye oplæg til
turneringsstruktur.
- Essens er her at der spille en løbende turnering hen over året.
En længere meningsudveksling omkring emnet. Følgende hoved pointer kom frem:
- Der er bred enighed om at der skal spilleres flere kampe
- De mindre klubber frygter for ikke at kunne stille hold og finansiere en løbende turnering
særligt for U11 og U13
- En anden bekymring er de lange rejse dage for få kampe. Generelt skal man sørge for at
inkludere flere klubber rent geografisk og da der for øjeblikket er en skævvridning skal det
virkelig gennemtænkes, hvordan man på lettest mulige måde tilgodeser alle klubber i dansk
vandpolo.
Resultatet af afstemningen blev at fire stemte for, en imod og seks stemte blank. Forslaget blev
dermed vedtaget.
Forslag: I u15 må der deltager en u17 pige eller 2 u16 piger på drengeholdet
Resultatet af afstemningen blev at fire stemte for, tre imod og fire stemte blank. Forslaget blev
dermed vedtaget.
Emnet med U17piger og turneringsstruktur generelt skal tages op på tværs af underudvalgene
Udvikling, turneringsstruktur og turneringsbestemmelser.
Der var en opfordring til at lave en temadag/aften for alle klubber eventuelt med support fra
konsulent fra svømmeunionen og med inspirations oplæg fra anden sport som eksempelvis
Ishockey. Det er meget spændende med de nye tiltag i vandpolo og der er mange bolde i luften og
derfor kunne det give god mening med en udviklingsdag/aften på tværs af alle udvalg og med god
inddragelse af klubberne i Danmark.
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6.

Valg til udvalget

7.

Eventuelt

Christian Heyde - FREMs forslag udsættes, da han ikke var tilstede for at motivere forslaget.
Der mangler fortsat en person i vandpoloudvalget og der var en opfordring til at man melder sig.
Britt Kejser Greve – Vandpoloudvalget, opfordrede folk til at melde sig til underudvalgene såfremt
de hellere vil det end at være i sektionsudvalget.
Søren Dietz Elmstrøm opfordrede til at – klubskifte mellem ungdomsspillere – forgår som en rolig
snak mellem involverede klubber og ikke direkte fra spiller til klub. Således processen er ordentlig
og det sker til spillerens bedste.
Britt Kejser Greve informerede om at der indføres elektronisk protokol for 1. division herrer fra
sommerferien.
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