
 UV-Rugbynytt 
 Q1 2022 

 UV-rugbynytts syfte är att skapa insikt i organisationen bakom Svensk UV-rugby, att 
 entusiasmera medlemmarna och att jobba för ett enat UV-rugbysverige. 

 Kort om kommittén  1 

 Ordföranden har ordet  3 

 Serien  5 

 SM  5 

 JSM  5 

 Teknikansvarig  6 

 Domargrenledare  6 

 Landslagen  6 

 Från Internationella gruppen  7 



 UV-rugbynytt #5 2022-Q1 

 Kort om kommittén 
 UV-Rugbykommittén  och  dess  utvecklingsgrupper  (webbgruppen,  badhusgruppen  och 
 internationellagruppen)  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. 
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 Ordföranden har ordet 
 Hej UV-rugby Sverige och alla andra som läser detta brev! 

 Vad härligt att se att vi är ordentligt igång med uv-rugbyspelandet igen! Mix-serien har haft 
 en omgång, damerna har spelat en omgång med rekord i antalet deltagande för flera år, 
 landslagsläger har hållits, NM har spelats och mycket mer är på gång! 

 Jag vill även denna gång tack några eldsjälar inom svensk uv-rugby. Denna gång är det 
 Nina Berggren och Wilma Tien, som hoppade in som tillfälliga förbundskaptener för svenska 
 damlandslaget efter att Johan och Ulf avsagt sina uppdrag. De ledde damerna genom NM 
 med bravur! Detta har gjort att vi hunnit med en grundlig undersökning om ny 
 förbundskapten och jag kan med glädje meddela att  Robin van Trigt  axlar den rollen. Han 
 kommer att köra rollen som Teknikansvarig i UV-Rugbykommittén parallellt med detta 
 uppdrag. Han har även i dagarna signat upp en assisterande förbundskapten, Mattias Dahl, 
 hemmahörande i Polisen. 

 Posten som assisterande förbundskapten är fortfarande öppen även för juniorherrarna. Är 
 du sugen på att axla denna roll eller känner någon som kan passa - hör av dig! Tillsättning 
 för juniordamerna har påbörjats och jag har som mål att ha dessa på plats till nästa nummer 
 av UV-rugbynytt. 

 Vi har också några förändringar inom UV-Rugbykommittén: 
 Ellen  har bytt roll och kommer nu lämna rollen som  Kommunikationsansvarig och istället ta 
 rollen som  Ungdomsansvarig  - en mycket viktig roll  för svensk UV-rugbys framtid! I och 
 med detta är rollen som Kommunikationsansvarig otillsatt - så om du där ute känner för att 
 jobba med detta - hör av dig! 
 Cuba  har valt att ta en paus då privatlivet pockar  - jag vill passa på att tacka honom för allt 
 jobb som han dragit runt med UV-rugby! 

 Under NM helgen genomfördes även ett  nordiskt möte  . 
 Deltagare denna gång var UV-rugbyordförande från de nordiska länderna, 
 nordens 2 medlemmar i CMAS UW-rugby commision samt CMAS internationella 
 huvuddomare, som är från Sverige. Ämnen som diskuterades var bl.a. det 

 kommande EM som skall spelas i Stavanger i juni, andra kommande mästerskap (där bl.a. 
 Sverige står i tur att arrangera Junior NM), hur vi kan samarbeta runt video/streaming, hur vi 
 kan få till fler speltillfällen inom Norden och även samköra junioraktiviteter. Nästa nordiska 
 möte kommer att ske under EM i juni. En längre rapport kommer på SSDF:s hemsida. 

 Angående bidrag: 
 Avslut av både Återstartsstödet och Verksamhetsstöd Vuxna har förlängts till slutet av 2022! 
 Detta innebär att aktiviteter och slutrapprotering har skjutits från 31/3 till 31/12! 

 Det finns fortfarande pengar kvar att söka från Återstartsstödet! Hör av dig till mig om det. 
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 Återkoppling  - jag vill inte lämna detta ämne - det är så viktigt! Vi, UV-Rugbykommittén - 
 behöver få din input på vad vi gör bra, vad vi kan göra annorlunda, vad som saknas, vad vi 
 gör för mycket - ja, du vet vad jag är ute efter! 

 Jag vill även slå ett slag för den  UV-rugby utbildning  för 
 ledare  som pågår som ett led att utveckla 
 undervattensrugbyn, arrangerad av DK Bottenskraparna. 

 Utbildningen är ett försök och utförs i workshop-format. 
 Fyra digitala träffar med olika teman är inplanerade och 
 förhoppningsvis avslutas det med en fysisk träff efter 
 sommaren. Kursen ges från Gotland med deltagande 
 klubbar runt om i landet. Utbildningen körs i ett samarbete 
 mellan UV-rugbykommittén och Dykkommittén, där tanken 
 är, om kursen faller väl ut, att kunna erbjuda den även för 
 andra klubbar som vill utveckla sina ledare. 

 Även om första gången redan har kört så går det att 
 hoppa på nu. Vill du vara med? Kontakta Lisa Berg i 
 Bottenskraparna  . 

 Utbildningen körs på fredagar mellan 17.00 och 19.30 via 
 Teams. Kommande datum och teman är: 
 1/4: Rekrytering 
 22/4: Inkludering 
 Maj: Träningsupplägg 
 Aug/sep: träff på Gotland 

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

 // Kajsa Lindman, ordförande 
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 Serien 
 Den 12:e mars spelades den andra omgången i Svenska UV-rugbyligan  Nordöstra  i 
 Linköping. Resultaten enligt nedan: 

 Linköping  Polisen A  2  9 
 Polisen A  Nemo  25  0 
 Linköping  Nemo  13  0 

 Alla resultat och tabell hittar du här: 
 https://www.uv-rugby.se/Serie/svenskauv-rugbyligannordostra2021-2022/ 

 Försöken att starta upp en  division norra  misslyckades  tyvärr, men UV-Rugbykommittén 
 har nu kontakt med lag-representanter och vi hoppas på nästa säsong. 

 Den 26:e mars spelades omgång 2 av  Damserien  . Många  tjejer hade samlats i Katrineholm. 
 Under söndagen kördes det ett breddläger där damernas förbundskapten tog chansen att 
 kika på spelarna inför det kommande EM:et. 

 Black 
 Mermaids  CaviarFelix  13  0 

 Black 
 Mermaids  Isbjörnarna  1  1 

 CaviarFelix  Isbjörnarna  6  8 

 I och med detta så är nu damserien klarspelad och vinnare i år blir Isbjörnarna. 

 SM 
 Arrangör för SM 2022 är DK Masen. Datum är 28-29 maj. 

 De anmälda lagen är på  herrsidan  är: 
 1.  Polisen DK 
 2.  SDK Malmö Triton 
 3.  Uddevalla UVR 
 4.  Isbjörnarna/STIL 

 Jättekul med ett nytt mixlag från norr! 

 De anmälda  damlagen  är: 
 1.  Black Mermaids 
 2.  Isbjörnarna 
 3.  Felix/Divine 
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 Efter lite diskussioner har vi tillåtit  mix-lag  i SM. Huvudorsaken är att det finns inga 
 fungerande regler kring detta i våra bestämmelser. Man får dock inte ha spelat i något annat 
 lag under seriespelet. Till nästa säsong kommer det initieras en ordentlig diskussion med 
 klubbarna kring vilka bestämmelser vi vill ha. 

 JSM 
 Junior  SM  2022  kommer  arrangeras  i  Visby  14-15  maj  av  DKB.  Sista  anmälningsdag  för  lag 
 har  passerat,  men  skulle  det  finnas  enstaka  intresserade  men  ej  anmälda  spelare  så 
 kontakta  Hanse  Stålnäbb  (  sandblom.hanse@gmail.com  )  och  hör  om  det  finns  plats  i  ett 
 mixlag. 

 //Marcus 

 Teknikansvarig 
 Anledningen till att det blåstes liv i denna roll är att vår sport har ett stort beroende av teknik 
 som det inte finns några färdiga off-the-shelf-lösningar för. Det finns exempelvis inga 
 undervattenstutor eller undervattenskamerasystem att köpa utan att några eldsjälar 
 spenderar sin fritid med att iterera fram de bästa tekniska lösningarna. Rollens syfte att 
 sammanföra dessa eldsjälar, sprida information och hantera ansökningar om finansiellt stöd. 

 Anledningen till att detta är viktigt är att tekniken höjer vår seriositet och ger oss ett ansikte 
 utåt. Först och främst för oss spelare men även för åskådare, potentiella nya spelare och 
 sponsorer. 

 Några saker som är tänkta att arbeta med: 
 1.  Kamera systemutveckling och inköp av nya komponenter 
 2.  Utveckla världens bästa signalanläggning med undervattenshögtalare 
 3.  Utveckla en lätt-tillverkad, lätt, tuta. 
 4.  Inköp av korgar till simhallar där vi har många läger 
 5.  Inköp av långa luftslangar för domare 

 Jag tar gärna emot ideer och synpunkter så säg till om du vill vara med i “teknikgruppen”. 

 //Robin 

 Domargrenledare 
 Plan att hålla en Regel/Domarkurs före september i år. Nemo har visat intresse att arrangera 
 men saknar en lokal. Kan någon hjälpa till med en lokal (lördag/söndag, 5-6 timmar per dag i 
 Stockholmsområdet)? Finns det också en skärm och fikarum så skulle det vara perfekt! 
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 Alla nationella serier i “världen” döms av spelare och domare. Detta är normen i Sverige 
 också sedan många år så det är viktigt att spelare går en kurs och sedan också ställer upp 
 på att döma. 

 </Manuel> 

 Landslagen 
 Herrlandslaget har haft ett öppet landslagsläger lördagen den 2:a april i Katrineholm som 
 förberedelse inför sommarens EM i Stavanger. Nästa läger kommer att hållas 30:e april i 
 Tivolibadet i Kristianstad. 
 . 

 Deltagarna på herrlandslagslägret inklusive sparringsmotståndet. Bild Roman Chudzinski 

 Damerna hade helgen innan en serieomgång på lördagen och breddläger på söndagen. 
 Över 40 spelare deltog och yngsta deltagaren var 12 år! Nästa läger kommer att hållas i 
 Hallsberg den 30:e april. Lägret är ett öppet läger, dvs alla damer är inbjudna. 

 //Robin 
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 Uppvärmningen under breddlägret. Bild Lovisa Rydgren 

 Från Internationella gruppen 
 CMAS UWR commission har haft sitt andra möte. Jag deltog från Sverige tillsammans med 
 runt 10 andra medlemmar från världen i commission. 
 Under mötet diskuterades bland annat EM i Stavanger, ett spelschema håller på att arbetas 
 fram. Rakan Laleli från Turkiet och jag representerar juniorgruppen i CMAS-commission och 
 det kommer den 7/4 vara ett första junior möte för att diskutera vad vi vill göra framöver med 
 juniorerna i världen. 

 // Erika Lindström representant för Sverige i CMAS UWR commission 
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