
 UV-Rugbynytt 

 För ett enat uv-rugbysverige 

 Ordföranden har ordet 
 Hej  UV-rugby  Sverige  och 
 alla  andra  som  läser  detta 
 brev! 

 Nu  känns  det  som  vi  är 
 igång  igen,  inte  till  samma 
 nivå  som  före  pandemi, 
 men  läger,  serier  och  andra 

 UV-rugy  event  rullar  på.  Hör  av  dig  om  du 
 har  idéer  på  vad  vi  kan  göra  mer,  hur  vi 
 kommer tillbaka till våra “stor år”! 

 Ett  akut  behov,  som  jag  ser  det  är  en 
 satsning  på  våra  juniorer.  JNM  arrangeras 
 i  år  av  Sverige,  i  Trelleborg,  men  det  blir 
 ett  av  de  minsta  JNM  på  länge,  3  mixlag 
 och  2  tjejlag.  I  Sverige  får  vi  inte  ihop  ett 
 svenskt  tjejlag  ens  på  hemmaplan  -  detta 
 är  oroande!  Vad  kan  vi  göra  för  att  få  fler 
 juniorer  att  spela,  tjejer  liksom  grabbar? 
 Pengarna  finns,  så  det  är  inte  där  det 
 brister. Återkoppla gärna med idéer! 

 På tal om pengar, så vill jag slå ett slag för 
 “Projektmedel IF”, tidigare namn på detta 
 bidrag är “Idrottsmedel” eller “Idrottslyftet”. 
 Det finns 4 kategorier att söka medel för: 
 1. Utbildningsstöd 
 2. Digitaliseringsstöd 
 3. Prova-på verksamhet och 
 marknadsföring 
 4. Inspirationsstöd 

 Ansökan sker via Idrott online, och 
 ansökningstiden har förlängts till 1/12 - så 
 passa på och sök! 
 Här hittar du mer info: 
 https://www.ssdf.se/foreningsinfo/Bidragoc 
 hIdrottsmedel/projektstodif2/ 

 Jag  vill  även  passa  på  och  göra  reklam  för 
 2st  “över  gräns  aktiviteter”,  dvs  vad  andra 
 kommittér arrangerar. 

 Den  första  är  ,  ”FRIKS  -  detta  event  är  inte 
 bara  för  till  för  rena  fridykare,  utan  för  oss 
 alla  som  fridyker,  vilket  vi  de  facto  gör  som 
 uv-rugbysplelare!  Mer  info  hittar  du  på: 
 https://www.ssdf.se/Fridykning/friks20222  . 

 En  annan  “över  gräns  aktivitet”  som  jag  vill 
 slå  ett  slag  för  är  TK  (Tekniska  Kommitén) 
 initiativ  för  dig  som  dyker  med  flaska  -  ett 
 bidrag  för  en  läkarundersöknig  efter  covid: 
 https://www.ssdf.se/OmSSDF/Nyheter/forb 
 undsnyheter/sokbidragforlakarundersokni 
 ngefterdincovid-infektion  . 

 Följande  roller  inom  UVRK  är  fortfarande 
 “lediga”: 

 ●  Förbundskapten  och  assisterande 
 till  juniordamerna.  Jag  har  anlitat 
 Caroline  Åhman  (Isbjörnarna)  och 
 Lisa  Berg  (Bottenskraparna)  att 
 hjälpa  mig  med  detta.  Hör  av  dig  till 
 dem  om  du  är  intresserad  eller  vill 
 föreslå någon. 

 ●  Kommunikationsansvarig.  Hör  av 
 dig till mig om intresse finns! 

 Jag  efterlyser,  som  alltid,  Återkoppling  - 
 vad  vill  du  att  vi  i  UVRK  skall  jobba  med? 
 Vad  saknas?  Din  återkoppling  är  jätteviktig 
 för svensk UV-rugbys framtid! 

 Det  vara  allt  från  mig  detta  kvartal! 
 Hoppas  att  ni,  liksom  jag,  njuter  av  att  vi  är 
 igång igen! 

 Kajsa Lindman 
 Ordförande, tf. ekonomiansvarig 
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 SM & Serien 
 Serierna 
 Första  omgången  av  division  Östra  har 
 spelats  i  Stockholm  1  oktober.  De  fyra 
 lagen  i  serien  deltog:  Polisen,  Linköping, 
 DKB  &  Östra  Mix.  Resultat  finns  på 
 webben  .  I  de  övriga  två  planerade 
 divisionerna,  Sydvästra  och  Norra  pågår 
 fortfarande  planering.  Bassängbokningar 
 är säkrade för 2023 i Stockholmsområdet. 

 SM 2023 
 Vi  har  beslutat  att  ge  SM  2023  till 
 Kristianstad  Sportdykarklubb.  Kristianstad 
 har  en  ny  simhall  som  enligt  utsago  ska 
 vara  utmärkt  att  spela  UVR  i.  Datum  för 
 SM  blir  27/5.  Sammanställning  av  budget 
 pågår. Mer info kommer. 

 JSM 2023 
 Som  JSM-arrangör  har  vi  preliminärt  utsett 
 Linköping.  De  har  också  en  ny  fin  pool, 
 men  just  därför  kan  de  inte  bekräfta  att  de 
 får  en  bokning  6/5  vilket  är  det  preliminära 
 datumet.  Slutgiltigt  besked  kommer 
 förhoppningsvis lämnas innan årsskiftet. 

 Bestämmelser 
 Sedan  förra  SM  har  det  pågått  en 
 diskussion  om  hur  vi  vill  att 
 bestämmelserna  kring  SM  &  Seriespel  ska 
 se  ut  framöver.  Efter  en  del  feedback  på 
 det  första  utkastet  finns  nu  sedan  2 
 oktober  två  olika  förslag  upplagda  på 
 webben.  Diskussioner  om  förändringar  av 
 förslagen  pågick  till  9  okt.  Röstningen  var 
 öppen  i  lagledarchatten  (Slack)  under  en 
 vecka, t.o.m. 16 okt. 

 //Marcus 

 Seniorlandslagen 
 Årets  andra  läger  för  damerna  kommer  att 
 hållas  i  Katrineholm  den  22-23  oktober. 
 Det  är  ett  öppet  läger,  det  vill  säga  att 
 damer  av  alla  åldrar  och  nivåer  är 
 välkomna  att  dela.  Anmälan  sker  via 
 landslagets Slack-kanal. 
 //Robin 

 Badhusgruppen 
 Kalmar  kommer  att  bygga  en  ny  bassäng 
 enligt  "sim-måtten",  50×25  meter  med  en 
 avskiljare.  Tyvärr  så  är  det  endast  de 
 första  10  metrarna  som  är  3,8  meter  djup, 
 vilket  gör  att  ett  försök  att  använda 
 avskiljaren inte fungerar. 

 Sam  har  nu  också  uppdaterat  'måttboken" 
 som  anger  sporters  krav  på  anläggningar 
 så  att  det  nu  är  klarare  att  UVR  behöver 
 samma  djup  på  hela  planen  och  vägg  på 
 båda kortsidorna. 

 Sam & </Manuel> 

 Teknik och utrustning 
 Mats  Stuxberg  från  Bromma  Caviar  har 
 utvecklat  en  ny  typ  av  bottenplatta  till 
 målkorgar  som  fästs  på  botten  med 
 sugkoppar.  Traditionellt  sett  har  detta 
 gjorts  genom  att  limma  badrumsmattor  på 
 plattornas  undersida  men  en  stor  nackdel 
 har  varit  att  det  dessa  slits  ut  snabbt  och 
 behöver  bytas  ut  säsongsvis.  Detta  är  ett 
 slitigt  jobb  som  ingen  gärna  tar  på  sig, 
 som kräver en verkstad eller garage. 

 Mats  har  istället  beställt  en  ny  bottenplatta 
 i  POM-plast  med  gängade  hål  för  lösa 
 sugkoppar  som  skruvas  i  hålen.  Detta  gör 
 att  man  kan  byta  ut  enskilda  sugkoppar 
 om  någon  skulle  kunna  sönder.  Dessutom 
 kan  hålbilden  anpassas  så  att 
 sugkopparna  inte  hamnar  i  en  skarv 
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 mellan  två  kakelplattor.  Kontakta,  mig  eller 
 Mats om ni är intresserade. 
 //Robin 

 Domaransvarig 
 Det  finns  fortfarande  platser  till  Regel-  & 
 Domarkursen  i  Stockholm  3-4  december. 
 Vi  kommer  att  köra  den  även  om  det  blir  få 
 deltagare,  men  ta  chansen  och  lär  dig  mer 
 om  regler  (lördag)  eller  om  du  vill  satsa  på 
 att  få  domarstatus,  så  är  det  båda 
 dagarna  som  gäller.  Du  kan  även  söka 
 bidrag via “Projekt IF”, upp till 2.000kr. 
 Hör  av  dig  om  denna  summa  inte  täcker 
 dina  kostnader,  så  löser  vi  det,  då  vi  har 
 fått  bidrag  att  möjligöra  att  kostnadet  blir 
 nära 0kr. < /Manuel> 

 Internationella gruppen 
 Första  omgången  av  Underwater  Rugby 
 League  har  spelats  i  Bellahøj,  København 
 helgen  8-9  oktober.  Har  ni  missat  det  så 
 finns  det  en  massa  matchminuter  att  titta 
 på.  Tills  vidare  ligger  allt  på  DKBs 
 YouTube  sida. 

 Bellahøj lördag morgon innan omgången startade 

 Nästa  stora  Cup  är  Champions  Cup,  sista 
 helgen  i  november.  Isbjörnarna  och 
 Uddevalla kommer att vara på plats. 

 Inget  nytt  från  CMAS  UWR  Commission 
 så  inget  nytt  om  VM  förutom  att  Canada 
 sätt  sina  CoViD-19  restriktioner  så  nu  kan 
 även ovaccinerade åka dit. </Manuel> 

 Kort om kommittén 
 UV-Rugbykommittén  och  dess 
 utvecklingsgrupper  (webbgruppen, 
 badhusgruppen,  teknikgruppen  och 
 internationella  gruppen)  har  som  uppgift 
 att  utveckla  och  systematisera  uv-rugbyn  i 
 Sverige  i  förening  med  de  med  SSDF 
 överenskomna mål och ramar. 

 De övergripande målen för kommittén är: 

 ●  Att öka antalet aktiviteter för 
 ungdomar. 

 ●  Att genomföra seriespel. 
 ●  Att arrangera SM för herrar, damer och 

 juniorer (yngre och äldre). 
 ●  Att rekrytera och utbilda fler spelare, 

 funktionärer och domare. 
 ●  Att delta med landslag i NM, EM och 

 VM, för juniorer såväl som seniorer. 
 ●  Att fortsätta arbetet med att ta fram ett 

 utbildningsmaterial. 
 ●  Att utveckla samarbetet med RF:s 

 Elitidrottscentrum. 

 Kommittén består av: 
 Kajsa Lindman  , ordförande & tf. 
 ekonomiansvarig 
 Marcus Philip  , seriegrenledare 
 Milosz Nilsson  , landslagsgrenledare 
 Ellen Sääf  , ungdomsgrenledare 
 Ingvar Josefsson,  utbildningsansvarig 
 Robin van Trigt  , teknikansvarig, samt 

https://youtube.com/channel/UCUQGoGL7nH5Njy5vnJeQlvA


 Förbundskapten Damlandslaget 
 Manuel Tito de Morais  , webbgruppen, 
 internationella gruppen, domaransvarig, 
 teknik gruppen, badhallsgruppen 
 Sam Bonnevier  , badhallsgruppen 
 Erika Lindström  , CMAS UWR Comission 
 & internationella gruppen 

 Vakanta roller  :  Ekonomiansvarig, 
 kommunikationsansvarig & 
 domargrenledare, samt Förbundskapten 
 för juniordamerna. 

 Har du frågor eller vill komma i kontakt 
 med någon i kommittén? Kontakta oss via 
 mail  namn.efternamn@ssdf.se  . 
 Ytterligare kontaktuppgifter finns på 
 hemsidan  . 
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