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Forventninger?



Hvorfor Minipolo?

>Alle klubber tilbyr det samme 
opplæringskonseptet

>Likt ferdighetsnivå i turneringer
>Kvalitetssikret opplæring
>Enklere for instruktører
>Enklere å starte opp for nye klubber
>Flere utøvere 
>Likt tilbud til barn uansett gren i NSF





Kjerneområder
Oppdrift Holde seg oppe i vannet – tråkking, sculling, flyte

Fremdrift Det å komme seg fremover i vannet, med diverse 
vannpolosvømmearter både med og uten ball.

Ballteknikk Hvordan håndtere ballen – plukke opp, mottak, kast, skudd, 
pasninger

Spill og 
taktikk

Hvordan sette sammen alle teknikker i spillsituasjoner –
samspill, regler, oversikt, taktikk, forsvar, angrep



Minipolonivåer og delmål
Kjerne-
område

Grønn Blå Rød Svart

Oppdrift 1 Sculling 1 Tråkking grunnstilling 
mage

1 Tråkking vertikalt 
med ball

1 Tråkking med 
sculling

2 Tråkking grunnstilling 
rygg

2 Tråkking med en 
hånd opp

Fremdrift 2 Brystbeinspark 3 Vannpolocrawl med 
ball

2 Crawl med 
brystbeinspark

3 Doble 
brystbeinspark

3 Vannpolocawl 4 Ryggsvømming med 
hodet opp

3 Vannpolorygg

Ball-
teknikk

4 Enkelt kast 5 Mottak og kast 4 Tørre pasninger 4 Langpasning

5 Presisjonsskudd 5 Svømming, tråkk
og skudd

Spill og 
taktikk

5 Spill og taktikk 6 Spill og taktikk 6 Spill og taktikk 6 Spill og taktikk



Grønn
Kjerne-
område

Grønn

Oppdrift 1 Sculling
Fremdrift 2 Brystbeinspark

3 Vannpolocawl
Ballteknikk 4 Enkelt kast

Spill og 
taktikk

5 Spill og taktikk



2 - Brystbeinspark

Målsetning Holde ball eller plate.
Svømme brystbeinspark 12,5 meter på magen, 
rotere over til vertikal stilling, for så å gjøre 5 
brystbeinspark vertikalt. 

Beskrivelse Begynne å øve på land, og så i vann. Beina skal gå i 
riktig bevegelsesmønster.
1. Rumpa ut/høyt i vannet
2. Kroppen horisontalt
3. Trekk hælen opp mot utsiden av hoften
4. Vend tær utover
5. Spark bak, rundt og ned
6. Skyv legger sammen mot slutten av sparket
7. Løft beina opp mot vannflaten
8. Samme bevegelse vertikalt, tær møtes på 

slutten av sparket

Utfordringer • Klarer ikke vinkle tær utover.
• Klarer ikke å avslutte bensparket. 
• Saksing

1 - Sculling
Målsetning Kunne utføre 10 meter sculling på mage med 

armer fremover, hånda i vannflate og bøyde 
albuer, hodet opp og deretter rotere til vertikal 
stilling, sculle i 5 sekunder, og så rotere over til 
ryggliggende, for å gjøre 10 meter sculling på 
rygg med hendene ved midja. 

Beskrivelse Beveg hendene frem og tilbake i liggende 8 
talls bevegelse. Tommel opp når hender føres 
inn mot kroppen, og lillefinger opp når hender 
føres utover. Holde hodet over vann.

På magen skal albuene holdes bøyd foran 
kroppen.  Se opp, Hjelp til med crawl 
beinspark. Sculling bevegelse. I vertikal stilling 
skal armene være rett under vannflaten. Hold 
hodet over vann. Se i veggen bakover. På 
ryggen skal hendene være ved midjen.

Utfordringer • Skape fremdrift med sculling bevegelser 
på magen og ryggen

• Holde hodet oppe 
• Se i veggen og ikke i taket på rygg 

sculling
• Unngå at rumpa synker for mye



4 – Enkle kast
Målsetning Utøveren skal stå på grunna, ta opp ballen fra 

undersiden, for så å ta ballen opp i kast posisjon, og 
kaste ballen fremover på vannet.

Beskrivelse Enkle kast består av to hovedelement. 
1. Plukke opp ballen
2. Kaste ballen

Hånden føres under ballen, formes som en skål, og 
tar tak i ballen fra undersiden. Løft ballen opp av 
vannet, la den hvile i hånden uten å miste den. Før 
ballen opp og bak hodet, hånden er under ballen hele 
tiden. Utøveren skal være avslappet i armen. 

Kastarmen er bøyd og over hodet. Kast ballen 
fremover på vannet, styr med fingrene i en pekende 
bevegelse.

Utfordringer • Ballen holdes for hardt
• Feil armposisjon
• For lite rotasjon i skulder med kast

3 - Vannpolocrawl

Målsetning Utøveren skal svømme 12,5 m crawl med korte 
armtak, hodet høyt i vannet, se opp og rett frem.

Beskrivelse Utøveren skal svømme crawl, med korte armtak 
og ser fremover i veggen.
1. Spisse albuer over vann
2. Armene settes ned 20-30cm foran hodet
3. Korte og brede tak, lite rotasjon på 

kroppen
4. Fokus på press i starten av armtaket
5. Se langt frem i vannet
6. Crawl beinspark i vannflata

Utfordringer • For lav frekvens på armer og bein
• Holde hodet oppe
• Holde hodet i ro
• Holde kroppen horisontal



5 – Spill og taktikk Grønn

Målsetning Utøveren skal spille Minipolo på grunna med 
enkle regler og fokus på god lagånd.  

Beskrivelse Utøveren skal spille Minipolo med fokus på de 
ferdighetene man har lært på Grønn, og ha god 
lagånd. Det er fokus på fremdrift med 
vannpolocrawl og sculling, og enkle kast i 
spillsituasjoner. Spilling skjer på grunna. Det er 
lov med to hender, men bør øve på kast med 
en hånd. Det er også lov å hoppe fra bunn.

Spillsituasjoner kan spilles 3:3 eller 4:4 hvis det 
er nok utøvere til dette. 

Det er ikke keeper trening på grønn. 

Utfordringer • Inkludere alle på laget
• Store ferdighetsforskjeller
• Gjøre flere ting samtidig
• Kommunisere med lagspillere



Blå
Kjerne-
område

Blå

Oppdrift 1 Tråkking grunnstilling mage

2 Tråkking grunnstilling rygg

Fremdrift 3 Vannpolocrawl med ball
4 Ryggsvømming med hodet opp

Ballteknikk 5 Mottak og kast

Spill og 
taktikk

6 Spill og taktikk Blå



Rød
Kjerne-
område

Rød

Oppdrift 1 Tråkking vertikalt med ball

Fremdrift 2 Crawl med brystbeinspark
3 Vannpolorygg

Ballteknikk 4 Tørre pasninger
5 Presisjonsskudd

Spill og 
taktikk

6 Spill og taktikk Rød



Svart
Kjerne-
område

Svart

Oppdrift 1 Tråkking med sculling
2 Tråkking med én hånd opp

Fremdrift 3 Doble brystbeinspark

Ballteknikk 4 Langpasning
5 Svømming, tråkk og skudd

Spill og 
taktikk

6 Spill og taktikk Svart



Merker og diplomer



Avtale med NSF
Hva får du som Minipoloklubb?
>Minipolo materialet
>Minipoloflagg
>Tryggivann.no
>Gratis deltagelse Kompetansehelg
>Gratis Minipolobesøk fra NSF

Hva må klubben gjøre?
>Følge Minipoloinnholdet
>Kjøpe diplomer
>Betale hvis man ikke bruker tryggivann.no
> Instruktører må ta godkjent utdanning



Erfaringer av bruk
>SIF har testet øvelsene

>Begynne med Minipolo

>Samarbeid i klubb og naboklubb

>Noe å glede seg til!

>Sosial identitet 

>Sosialt samhold 



Organisering av trening
>Hvordan organisere Minipolotreningen 

best mulig?



Takk for engasjement idag!
>16.30-18.00: Tre-deling felles med klubbledelse. Man deltar på et av temaene: 

1. Hvordan ødelegges barns svømmeglede? - Viktigheten av verdiarbeid i praksis. v/Anja 
Veum (Kepler) 

2. Anlegg – strategiske grep som gir bedre plass v/Erlend Alstad (Trondheim) 

3. Ny aktivitet? Hva har vi, og hvordan kan klubben starte opp? v/Cathrine Aa Dalen (Oslo)
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Fair Play
>På trening
> I turnering
>Rollemodeller
> Instruktør/trener
>Dommer
>Foreldre
>Med- og motspillere
>Eldre spillere

>Hva er Fair Play?

>Hvordan få til dette i Minipolo?
>Hvordan jobbe med dette i egen klubb?

>Lage retningslinjer Fair Play i Minipolo



Minipoloturneringer
>U-approberte konkurranser

>Mikse lag på tvers av klubber?

>Dele inn på bakgrunn av nivå?

>På barnas premisser
>Mest mulig glede og mestring!
>Hvordan få til dette?



Utdanning i Vannpolo
>Instruktørkurs Minipolo
>E-læring (4 timer)
>Kurshelg (16 timer)
>August/september 2017

>Trener 1 Vannpolo
>2 deler e-læring 
>2 kurshelger 
>Praksis

>Dommerkurs
>Mangler dommerinstruktører



Minipoloinstruktøren
>Hvem er Minipoloinstruktøren?
>Hvordan vil vi at hun/han skal være?



Vannpolohelga 2017
>For alle juniorutøvere 12-20år og deres 

trenere
>Ankerskogen på Hamar
>Fokus på:
>Kosthold
>Fair Play
>Samspill
>Teknikk

>Påmeldingsfrist 7.april!



Trener og Lederkonferansen 2017
>Vannpolotrener forum lørdagen

>Besøk av Paul Metz – vannpolotrener 
fra Nederland

>8.-10. september 2017



Oppsummering
>Fokus på barn og ungdom
>Utdanning og klubbutvikling
>Fair Play
>Samarbeid

>Norsk Vannpolo må vise at de ønsker 
å være en den av Norsk svømming

>Norsk Vannpolos fremtid?

>Hvorfor fokus på Minipolo?



Takk for godt engasjement!
>Lykke til med å skape god Minipoloaktivitet i din klubb!


