
REFERAT LEDERMØTE POLO 2018 
 

 

Skype 
11. desember – Kl. 17:00 – 20:00 

 

 
Ledermøtet har til hensikt å samle ledere og ressurspersoner for felles planlegging av 
kommende sesong. Hovedmålet for ledermøtet er å skape et godt grunnlag forankret i 
dagens situasjon og bruke dette til å tilrettelegge for en sesongplan og terminliste for 
sesongen 2019. 
 
Skype: Puddefjorden KK(Patrick Stunkel), Trondheim KK(Sofie Gradmann og Peter Boros), 
Bodø KK(Lasse Tjønnøy), Tromsø(Rowan Romeyn), Larvik PKL(Jonny Haugen), Stavanger 
KK(Marius Strøm), NPF(Martin Lillehagen Hanssen). 
 
Skriftlig innspill: Oslo KK (Attilio Dell'Arte) 
 

AGENDA 
Hva              Aksjonspunkter Ansvarlig 

Situasjonen i klubbene: 
- Det er stor variasjon i aktiviteten og 

hos de deltakende klubbene. Enkelte 
klubber har bra oppmøte på treninger 
og en økning i forhold til tidligere.  

- For majoriteten av klubbene er det til 
tider gjennomtrekk av utøvere og 
resurspersoner, samt utfordringer 
knyttet til rekruttering av nye «faste» 
utøvere.  

- Tilgang på basseng med stor nok 
spilleflate og / eller tildeling av 
gunstige treningstider er en utfordring 
for klubbene. 

- Det er kommet inn ønske om å starte 
opp med kajakkpolo i to nye klubber. 
Disse trenger teknikk- og 
aktivitetslederkurs 

  

Gjennomgang av årets sesong: 
- Turneringer i Norge 

o NC Sørenga 
▪ Flyttet til OKK 

o NM-Veka 
▪ Godt arrangement 

  



▪ Bra for sporten med TV-
eksponering 

o Turnering Tromsø 
▪ Tre lag fra tromsø 
▪ Svalbard 
▪ Trondheim 
▪ 1 fra Larvik 

o Stjørdal i april 
▪ Bassengturnering 
▪ 5 lag 
▪ Trondheim 
▪ Oslo 
▪ 2stk fra Tromsø 

- Turneringer i utlandet 
o To fra Trondheim og 1 fra 

Puddefjorden har vært i 
Stockholm 

- Kursaktivitet 
o Teknikkurs i Stavanger 
o Grunnkurs i Trondheim 

- Rekrutteringssamling barn og ungdom 
o OKK 

 

Trener- og dommerutvikling: 
- Ønske om aktivitetslederkurs fra OKK 

og Drøbak KK 
o Mangler teknikkurs 
o Samtlige deltakende klubber 

ønsker aktivitetslederkurs i 
2019 

o Høsten 2019 
- Dommerkurs m/Lars 

o Det er et bredt ønske om 
dommerkurs fra klubbene. Det 
er nok deltakere til at et kurs 
kan settes opp 

o Viktig for miljøet at man spiller 
med felles regler og at kampene 
dømmes korrekt. 

o Om Lars ikke er tilgjengelig er 
andre forslag lagt frem som 
alternativ 
 

1. Martin følger opp 

budsjettprosessen 

mot styret og leverer 

ønskene fra 

ledermøtet. 

2. Når budsjettet er 

klart og avgjørelsen 

om hvilke kurs som 

det skal satses på, 

legges kursene ut på 

terminlisten. 

3. Jonny kommer 

tilbake til Martin 

med mulig dato for 

dommerkurs i 

Sandefjord i februar 

  

Fokusområder sesongen 2019: 
- Hva skal vi som fokus i året som 

kommer  

1. Innspill om ønsker 

tas med av adm. inn 

til VP-prosess og 

styret 

 



o Klubbene ønsker å ha fokus på 
kompetansebygging. 

▪ Trenerutvikling 
▪ Dommerutvikling  

Terminlisten 2019: 
- NC 

o OKK: Foreslått datoen er 15-16 
juni eller 22.23 juni 

o Trondheim i august 24.-
25.august 

o Larvik (Sandefjord) 
- NM 

o NM-Veka Stavanger 
- Turneringer 

o Stjørdal som lavterskel med 
blanding av turneringer, april 

o Tromsø i november / desember 
o Turnering i Sandefjord i februar 

før utesesongen starter 
- Samlinger 

o Workshop med blandet lag i 
slutten av mai. 

- Kurs 
o Dommerkurs 

▪ Foreslått februar 
o Teknikkurs 

▪ Østlandet 
o Aktivitetslederkurs 

▪ Foreslått tidlig høst 2019 
 

1. Larvik kommer 

tilbake med mulige 

datoer for NC og 

dommerkurs 

2. Martin lager poll 

med datoforslag for 

turneringer og kurs. 

 

Utvikling av kajakkpolo i Norge 
- I fjor ønsket flere klubber at vi skulle ha 

en ambisjon er å bygge en stamme som 
man kan bygge inn mot landslag. 
Ungdomslag / U21 / U23 som i 
fremtiden kan bli et landslag 

o Delta på internasjonale 
konkurranser for å få erfaringer, 
konkurranser.  

o Holde seg i nærmere område, 
Sverige / Danmark ol. i starten 

o Nasjonal treningshelg 
- Skal vi nå et landslag krever dette god 

jobbing i polomiljøet for å heve nivået 
til internasjonalt nivå.  

o Bygge på kompetanse og 
bredde i første omgang! 

  



▪ Trenerutvikling 
▪ Dommerutvikling 

o Rekruttering av barn og unge, 
skoler og toppidrettsgymnas 

o 3 faste turneringer: 2 NC + NM 
o Reisestøtte for lag med store 

reisekostnader (turneringer og 
kurs) 
 

Eventuelt: 
1. Forbundshenger med polosett: Vaier til 

strømtilkoblingen er borte, kablene er 
dårlige.  

2. Skrive om kajakkpolo i Norge på 
padling.no. Video til rekruttering 

1. SKK ser om dette 

kan fikses selv, gir 

tilbakemelding til 

forbundet v/Martin 

2. Følges opp av 

Martin 

 

 
 

 
 

 


