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Introduksjon av deltakerne
> Navn og klubb

> Erfaring med idrett og evt. vannpolo

> Kort om det siste året i klubb eller forbund

> Forventninger til dagen?



Innhold kompetansehelgen
Program Innhold
Velkommen Introduksjon av deltakere. 

Program 1 14:00-14:45

Innhold i Minipolo 

Erfaringer fra bruk i klubb
Program 2 14:45-15:45
Organisering av Minipolo i basseng
Program 3 16:00-16:45

Regler og fair play

Program 4 12:00-12:30

Minipoloturneringer

Avslutning Oppsummering, evaluering og veien videre i minipolo



Kjerneområder Minipolo
Kjerneområde Beskrivelse

Oppdrift Det å holde seg oppe i vannet – tråkking, sculling, flyting

Fremdrift Det å komme seg fremover i vannet med diverse 
vannpolosvømmearter, 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, lek og moro! 



Nivåer
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 Vannpolocrawl 4 Ryggsvømming 
med hodet opp

3 Vannpolorygg

Ball-
teknikk

4 Enkelt kast 5 Mottak og kast 4 Tørre 
pasninger

4 Langpasning

5 Presisjons-
skudd

5 Svømming, tråkk, 
skudd

Spill og 
taktikk

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



Nivå Grønn
Kjerneområde Grønn

Oppdrift 1 Sculling

Fremdrift 2 Brystbeinspark

3 Vannpolocawl

Ballteknikk 4 Enkelt kast
Spill og taktikk 5 Spill og taktikk



Nivå Blå

Kjerneområde 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



Nivå Rød

Kjerneområde 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



Nivå Svart

Kjerneområde 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



Mestring av vann = utnytte vannets egenskaper og skape fremdrift

Vanntilvenning = erfare og venne seg til vannets egenskaper

Hvordan bli svømmedyktig

Leke

Holde pusten

Dykke

Hoppe

Flyte/sveve

Linjeholdning

Balansere

Forandre posisjon og leie i vannet

Gli

Rytmisk pusting

Fremdrift



Status minipolo: 
> Skriv ned 3 punkter om minipolo i din klubb
> Diskuter med en eller to andre - del erfaringer
> Plenums diskusjon

Oppsummering: 

Erfaring med minipolo i klubb

Add Keep Drop



Minipolo og Norges Svømmeskole

Noen tanker og erfaringer?

Hvordan passer svømmeskolen med minipolo?
Hvordan kan minipolo brukes for å styrke svømmeopplæringen?

(mestringsopplevelsen og kompetanseheving)



Instruksjonsmodeller
> Eksempel på program og organiseringsmodeller

> Hvor i bassenget plasserer du deg?



Organisering i basseng
> Hvordan organisere i basseng?

Minipolo

Selunge

Pingvin



Organisering i basseng 
Fungerer bra Kan bli bedre Fungerer ikke



Fair Play
> Viktig del av Minipolo!
> Fokus på teknikk – ikke triks
> Lære å ha respekt for alle
> Takke for kampen
> Fremsnakke alle

> Instruktør er et godt forbilde!

> Hvorfor Fair Play?

> Hvordan lære bort dette til 
utøverne?



Et godt mestringsklima
> God kommunikasjon

> Respekt for hverandre

> Følelse av nærhet

> Glede

> Gjensidig oppmuntring og støtte

> Plan for å takle konflikter

> Inkluderende

> Godt lagmiljø

> Hva er et godt mestringsklima?



Regler og Fairplay
> Erfaringer og muligheter i Norsk Vannpolo

> Utfordringer i minipolo

> Status i Forbund og Vannpolo utvalget

> Hva gjøres i klubb? 

> Felles spilleregler:

Skriv ned 3 til 5 punkter som er viktig for at vannpolo skal preges av Fairplay

Plenums diskusjon



Minipoloturnering
> Fast innslag på trening
> Trene på kamper 
> Alle kan være dommere
> Enkle regler
> 8-10års regler eller 10-12 års regler

> Ved blandet aldersgrupper er det 8-
10års som gjelder

> Mestring i fokus!
> Skape lagmiljø
> Tenk på sammensetning av lag



Regler og utstyr
> Enkle regler
> 5-6 på samme lag
> Jenter og gutter på samme lag
> Kan spille på grunna

> 8-10år: kan bruke begge hender
> Ikke rangering eller resultater
> Takke med high-five

> Mindre ball, mål og bane
> Ball: str. 3
> Mål: Bør være 1m, maks 2m i 

bredden, og maks 90cm høyd
> Bane: 12,5 x 7,5 meter

> Alle kan være dommere



Minipoloturneringer
> Hva er viktig

> FUNdamentals (Grunnleggende) – u/10år
> Learn to play (Lær og spille) – u/12 år

> Fokus på: 
> Glede, spil og innføring i vannpolo
> Enkle teknikker i angrep
> Enkle teknikker i forsvar
> Enkel taktikk
> Allsidig trening, samhold og Fair Play



Hvordan skal vi lykkes med minipolo?
> Skriv ned alle dine ideer på en lapp

Regler: Ingen kommentarer, kun et forslag om gangen

> Runder rundt bordet til alle er tomme for ideer.



Evaluering
> Svarte helgen til forventningene dine?

> Er det noen temaer vi bør ta opp neste år?

> Har vi kommet noen vei? 

> Vet vi hvor vi skal? 

> Husk å ta et bilde!



Lykke til med Minipolo!


