
Svensk Vattenpolo och Poolkampen 



PETER HODOR 

� 37 år 
 

� Arbetat på Svenska Simförbundet sedan februari 2013 
 

� Bakgrund inom volleyboll som elitspelare och tränare på olika nivåer 
 

� Fru, ett barn och hund 
 
 
 



SVENSK VATTENPOLO FÖRE 2013 

� Helt ideell organisation (33 % administration på Svenska Simförbundet)  
 

� Landslagsverksamhet (herrar) i fokus 
 

� Inget fokus på breddverksamhet 
 

� Allt sämre internationella framgångar 
 

� Färre licenserierade medlemmar under en lång period 
 
 
 



ORGANISATION SVENSK VATTENPOLO 2012 

 

Svenska 
Simförbundet 
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33 % 

Ansvarig 
vattenpolo 
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(Poloutskott) 



SVENSK VATTENPOLOS BUDGET 2012 

Administration Ansvarig/Poloutskottet 5 % 
 
Utbildning     5 % 
 
Serie- och domarkostnader  5 % 
 
Landslagsverksamhet   85 % 

 
 



LICENSER SVENSK VATTENPOLO 2005-2012 



VILKEN VÄG SKULLE SVENSK VATTENPOLO TA? 
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ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO 

Fokus på: 
 

� Breddverksamhet (fler spelare, fler föreningar) 
 

� Nationell utveckling 
 
 

Prioritera ner: 
 
� Internationell verksamhet (landslag) 
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ANSTÄLLNING PÅ SVENSKA SIMFÖRBUNDET 

� Anställning av en verksamhetsutvecklare 
 

� Verksamhetsutvecklaren arbetar med Svensk vattenpolos utveckling 
 

� Arbetar 40 % med Poolkampen och nyrekrytering 
 

� Verksamhetsutvecklaren leder vattenpolons organisation 
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BAKGRUND TILL DEN NYA INRIKTNINGEN 
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Budget Svensk Vattenpolo 2013 

Kostnad Verksamhetsutvecklare och Poloutskottet 70 % 
 

Utbildning och utveckling   10 % 
 
Serie- och domarkostnader   5 % 
 
Landslagsverksamhet    15 %  



UTVECKLINGSARBETE 2013-2016 

� Långsiktig utveckling före kortsiktiga resultat 
 

� Poloutskott som arbetar med fem områden: 
 
� Poolkampen 
� Serier och arrangemang 
� Domare och regler 
� Föreningsutveckling och utbildning 
� Landslag och elitutveckling 
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FLERÅRSPLAN 2013-2016 

� Listar de aktiviteter som Svensk vattenpolo ska genomföra under perioden 
 

� Två övergripande målsättningar: 
 

1. 800 licensierade spelare 2016 
2. 40 föreningar som bedriver verksamhet 2016 



ORGANISATION SVENSK VATTENPOLO 2013-2016 
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UTMANINGAR 

� Få befintliga föreningar att tro på den nya inriktningen 
 

� Få föreningar att arbeta efter det som bestäms 
 

� Inte påverkas av personer som är negativa till förändringen 
 
� Inte tappa fokus på det som är viktigt 

 
� Få simföreningarna att tro på Poolkampen 
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POOLKAMPEN ÄR: 

� Vattenpolo för 8- till 12-åringar 

� Träning, tävling och lek 

� Enkelt, bara fem spelare behövs för att 
komma igång 

� Tjejer och killar i samma lag 

� En satsning från Svenska Simförbundet  
för att bredda vattenpolon 

� Till för att hitta lösningar 

� Kul! 

 



TRÄNING 

� Kursplan för sex terminer, hela tiden anpassad efter barnens nivå 

 

 

� Tränarhandbok och DVD med övningar. 

 

 

 
� Storlek på bollar och spelplan anpassade för barnen 

� Märken som en morot att lära sig nya moment 

 

Vattenpolobollen.docx


TÄVLING 

� Turneringsspel, ”Poolkamp”, varje månad med de andra lagen i regionen 
 

� Många korta matcher, en turnering tar 3-4h 
 

� Två åldersklasser, 10 år & y och 12 år & y 
 

� Anpassade regler 
 

� Spelledare 
 

� Utmaningar 
 

� Poolkämpe 
 

� Alla kan vara med 
 



SPELPLAN 

Poolkampen får plats 

. 



SPELPLAN 

 



STÖD TILL FÖRENINGARNA 

� Regional konsulent 

� Fadderklubb 

� Startpaket 

� Rekryteringsmaterial och tips 

� Idrottslyftet 

� Tränarutbildning 

� Tränarhandbok & DVD med övningar 

� Kursplan & märken 

 



UTBILDNING 

För att bli ungdomstränare i vattenpolo krävs att  
tränaren genomgått följande utbildningar: 
 
� Hjärt- och lungräddning  Arrangeras av föreningen 

 

� Simlinjeassistent 7-13 år  Arrangeras av SSF 

       (vattenpolo) 

 

Utbildningarna arrangeras två gånger per år. 

 
 



AVGIFTER 

Licensavgift   150 per år 
SSF fakturerar föreningen 150 kr per spelare som deltagit i turneringsspelet varje år. Genom 
avgiften får föreningen fria märken, kursplaner och rekryteringsmaterial samt viss utrustning till 
spelare och tränare. 

 

Deltagaravgift Poolkamp  150 kr per Poolkamp/barn 
Avgiften går Svenska Simförbundet och till den arrangerande föreningen och ska hjälpa till att 
täcka alla utgifter i samband med en Poolkamp; bassänghyra, fika, infomaterial, diplom, arvode 
till spelledare, frakt av spelplan, kläder och utrustning till spelledare & konsulenter. 

 

Lagavgift   0 kr 
Utöver deltagaravgiften är till kommer ingen kostnad för föreningarna att delta i turneringar och 
att använda sig av Poolkampens kursplan. 

 



HEMSIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.poolkampen.se 
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VARFÖR SKA MAN HA POOLKAMPEN I FÖRENINGEN? 

� Föreningen måste bygga underifrån för att ha en stabil verksamhet 
 

� Föreningen får bättre utbildade spelare 
 

� Så många som möjligt så länge som möjligt 
 

� Kan inte veta vem som är talang i tidig ålder 



SVENSK IDROTTS NYA UTVECKLINGSMODELL 
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HUR GÅR ARBETET TILL? 

� ”Cold calls” till simföreningar 
 

� Bokning av möte 
 

� Möte hos föreningen 
 

� Föreningen bestämmer sig för uppstart 
 

� Uppstart hos föreningen 
 

� Uppföljning 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9vpu6gfjKAhVCG5oKHZYjA4kQjRwIBw&url=http://praktikjobb.hi-sweden.com/&psig=AFQjCNE8pZXNNSetsp270R7fz55HCevdmA&ust=1455565304476485


VILKA HINDER FINNS HOS FÖRENINGARNA? 

- Vi har brist på bassängtid! 
 

- Vi har brist på ledare! 
 
- Vi har svårt med rekrytering! 

 
- Vi har inte tid för vattenpolo! 



BRIST PÅ BASSÄNGTID 

Tänk kreativt! 
 
 

� Finns det möjlighet att ha verksamheter parallellt? 
 

� Kan föreningen starta simidrottsskola? 
 

� Kan föreningen introducera boll i simskolan? 
 

� Finns det andra simhallar i närheten? 
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BRIST PÅ LEDARE 

� Finns någon med vattenpolobakgrund eller -intresse i föreningen? 
 

� Vidareutbilda teknikskoleinstruktörer till ungdomstränare? 
 

� Poolkampen hjälper till att hitta ledare 
 

� Föräldrar 
 

 



SVÅRT MED REKRYTERING 

� Barn från egna simverksamheten? 
 

� Prova på-verksamhet? 
 

� Rekrytering i skolor? 
 

� Skolloven? 
 

� Gör samma aktivitet år efter år 
 

 



VAD ÄR SVENSK VATTENPOLOS STÖRSTA UTMANING? 
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SVAG ORGANISATION I FÖRENINGEN 

 
Simförening 

Vattenpoloansvarig 

Tränare elitlag Tränare 
ungdomslag 

Tränare 
Poolkampen 



EXEMPEL PÅ EN STARKARE ORGANISATION 

 
Simförening 

Vattenpoloansvarig 

Elitansvarig 

Elitlag 

Ansvarig 
Ungdomslag 

Ungdomslag 

Ansvarig 
Poolkampen 

Poolkampen 

Arrangemangs-
grupp 

Marknad/Hemsida/
Facebook Rekrytering 



FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR FÖRENINGAR 

1. Gör en långsiktig plan för föreningen 
 

2. Bygg en stabil organisation 
 

3. Prioritera de yngsta barnen! 
 

4. Årskullsrekrytering 
 

5. Engagera föräldrar 
 

6. Fastna inte i gamla hjulspår! Tänk nytt! 
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SIMIDROTTSFÖRENING 

 

Simning/Vattenpolo/Simhopp/Konstsim/Öppet vatten 
(upp till 12 år) 

Simning Vattenpolo Simhopp Konstsim Öppet 
vatten 



HUR HAR ARBETET PÅVERKAT ANTALET SPELARE? 

 



LICENSER SVENSK VATTENPOLO 2012-2015 

• Bild 2012-2015 



LICENSER SVENSK VATTENPOLO 2005-2015 

• Bild licenser 2005-2015 



HUR HAR ARBETET PÅVERKAT ANTALET FÖRENINGAR? 

 
 



ANTAL FÖRENINGAR MED VATTENPOLO 

     30 st. 
23 st.    

 
ANTAL FÖRENINGAR MED POOLKAMPEN 8-12 ÅR 
       
      18 st.           
    0 st.   
     



MOTGÅNGAR 

� Mycket kritik i början 
 

� Svårt att få igång tillräckligt med nya föreningar 
 

� Turneringsspelet i Poolkampen 
 

� Få klubbarna att ta till sig förändringarna 
 

 
 



FRAMGÅNGAR   

� Ökat antal spelare 
 

� Ökat antal föreningar 
 
� Bättre och större organisation 

 
� Mer objektivitet 

 
� Utveckling av centrala arrangemang 

 
� Bättre uppföljning av regelverk 

 
� Högre status på Simförbundet 

 
� Mer aktivitet 
 

 
 
 
 
 
 



FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR POLOUTSKOTTET 

1. Poolkampen 
 

2. En organisation som trott på förändringen 
 

3. Ideellt folk som jobbat hårt 
 

4. Mycket aktivitet 
 

5. En tidig framgång (SM i Beach-vattenpolo) 
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HUR ÄR DET ATT ARBETA MED SVENSK  
VATTENPOLO SOM GENOMGÅR DENNA  

FÖRÄNDRING? 
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FRÅGOR? 

TACK FÖR ATT JAG FICK KOMMA! 


