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UV-Rugbykommittén och dess utvecklingsgrupper (webbgruppen, badhusgruppen 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.

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

Jul och nyårsbestyr tog visst lite mer av vår tid än vad vi planerat, så sent om sider kommer
här Q4 2021 UV-rugby nytt!

Jag vill börja med och tack av några eldsjälar som lagt ner tid och energi på våra landslag:
Tack Johan, Ulf och Martin för det jobb som in har lagt ner de senaste åren! Jag hoppas att
få ser er tillbaka någon gång i framtiden - kanske i en ny roll inom kommittén.

Jag vill också passa på att tack Wilma och Nina som tagit på sig rollen som ställföreträdande
förbundskaptener för damerna tills vi har någon/ra nya på plats! Härligt med folk som tackar
ja vid förfrågan och sedan drar igång som bara den!

Ja, lagom till att vi trodde att vi var igång igen efter pandemin så kommer det nya
restriktioner! Det är bara att bita ihop och ta med de erfarenheter vi har kring hur vi kan hålla
igång både träning, motivation och gemenskap under tider av avstänga/begränsade
bassäng förhållanden. Jag kan inte sluta att lyfta fram landslagsdamerna som kört digital
träningsläger under tiden som vi har haft restriktioner. Finns viljan så finns lösningar!

Jag vill också lyfta fram ett bidrag som vi fick i höstas, Återstartsstödet. Det finns en liten pott
kvar att söka av, läs mer på vår nya Bidragssida som omnämns nedan. Tyvärr har det visat
sig att alla som redan ansökt om Återstartsstödet inte fått besked under hösten och jag har
försökt att åtgärda det nu. Beklagar att det har dröjt!

När vi ändå pratar bidrag vill jag belysa en ny sida som vi skapat på hemsidan där vi
beskriver de bidrag som klubbar och uv-rugbykommittén kan söka. Läs mer på: Bidrag &
RR - Svenska Sportdykarförbundet. Denna sida är inte helt komplett ännu, så återkoppla
gärna vad för mer information som du önskar på denna sida.
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När vi nämner hemsidan, UV-rugbysidan alltså, så vill jag passa på att berätta att vi har
organiserat om den en del. Tycker du att blev bättre/sämre? Vad saknar du? Vad är
(o)intressant? Ge oss återkoppling, så skall vi se vad vi kan göra.

Jag avslutar med att slå ett slag för vår medlemstidning DYK. Du vet väl att prenumeration
på denna digitala tidning ingår i ditt SSDF medlemskap! Tidningen är helt gratis för dig och
du behöver bara skapa upp ett konto för inloggning. Information om hur du gör finns här:
https://dyk.net/dyk-och-ssdf. Steg ett är att din klubb har signat upp mot DYK, sedan kan du
skapa ett eget konto. Hör med någon i din styrelse! En del av online-tidningen är dedikerad
till SSDF, med information om vad som händer i dyksverige
exempelvis sportdykning, fridykning och UV-Rugby.

Återkoppling:
Och jag vill påminna om att UV-rugbykommitén önskar
återkoppling vad just du önskar att vi skall lägga krut på!
Vad skall vi bevaka, ta tag i, följa upp, driva igenom osv?
Gör din röst hörd via Sveriges undervattensrugbyspelare på
Facebook eller genom att maila kajsa.lindman@ssdf.se.

//Kajsa Lindman, Ordförande

SM & Serien
Serien
Den 27:e november spelades den första omgången i östra serien i Stockholm.
Resultaten enligt nedan:

DKB Linköping 2 17

Polisen B Östra 5 2

DKB Nemo 2 3

Östra Linköping 0 13

Polisen B Nemo 2 1

Intressant åldersstatistik för de deltagande lagen:
Medelålder per lag

DKB Linköping Polisen Nemo Östra Mix

29 41 27 38 36
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I norra Sverige har det börjat pyra ett intresse för att spela en
egen serie. Just nu är det tre lag som har anmält intresse för
att sätta ihop en serie: STIL, Isbjörnarna och Jämtdykarna
(förutsatt att de får ihop ett lag). Fortsättning följer.

SM 2022
Vi saknar arrangör för SM 2022. Är din klubb i behov av nya
spelare så är detta en utmärkt sätt att dra till sig uppmärksamhet! Intresserad av att
arrangera? Hör av dig till mig, Robin. SSDF ersätter kostnader för hallhyra, hyra av
luft(flaskor) och ett arrangörsbidrag utgår om ca 3 000 kr. Jag hjälper så klart till vid behov.

Felix Cup
Sex damlag och tretton mix lag från Sverige, Danmark, Norge, Ungern, Tyskland och
Spanien deltog i cupen. Det var en riktigt härlig tillställning där domare och arrangörer
verkligen lyckades med att få 58 matcher spelade under 13 timmar, det är helt otroligt!
Vann gjorde DUC Krefeld met ett riktigt proffsigt lag. Starka och aggressiva. Malmö Triton
på andra plats och bronset vann Polisen.

På damsidan slog Norges Meredytes, SWE U26-ish i finalen och Svea vann bronset.
Cupen avrundades med en härlig fest på kvällen med indisk mat som nästan räckte till alla…
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Landslagen
Herrlandslaget
Efter corona uppehållet lyckades vi den 4e december att äntligen hålla ett landslagsläger.
Nygamla FK Stefan Poldrugac tillsammans med assisterande Jens Westerlin och Emanuel
Johansson bjöd upp till en riktigt kämpig dag. 27 deltagare medverkade i Lönsboda,
mestadels från södra Sverige med vissa från stockholmsregionen deltog också.

Fokuset för dagen var;
- Landslagets taktik & kravställning på spelare
- Spel enligt vår nya speltaktik som lag
- Få spelare att göra det de är bra på utöver sin vanliga position.
- Feedback till varandra

Efter att beslutet togs att ställa in nästkommande läger (15/1) pga av coronarestriktioner
återstår nu bara ett läger inför NM i februari.

Damlandslaget
Johan och Ulf har valt att avgå som FK respektive AFK för damlandslaget. Under tiden fram
till NM tar Nina Berggren och Wilma Tien över pinnen.

Juniorlandslaget
Martin har valt att lämna sin post som assisterande förbundskapten. Adam stannar kvar som
förbundskapten och letar nu en ny vapendragare. Planer för säsongen 2022 håller på att
smidas.

I slutet av november spelades JNM i Odense, Danmark. Sverige slutade på en hedervärd
bronsplats med ett mycket bra spel och var den nation som gav vinnarna, Norge, det bästa
motståndet. Helgen visade på mycket bra UV-rugby bland de nordiska ungdomarna. Kul att
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se var att Norge och Finland kom med damlag! TIll nästa NM hoppas vi se ett svenskt
damlag på plats igen!

Bidrag
Det myllrar av bidrag att söka, dels på klubbnivå, dels för uv-rugbykommittéen, dels för hela
SSDF där uv-rugbykommittéen är med på en hörna och bidrar med information. Mycket att
hålla ihop helt enkelt! För att göra det lite enklare har vi satt ihop en sida med de bidrag som
berör någon del av uv-rugby-Sverige. Läs mer på: https://www.uv-rugby.se/bidragrr/.
Återkoppla gärna om du vad du tycker om denna sida.

Utdrag ur belastningsregistret för ungdomsverksamhet
Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag
för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Varje SF/IF (klubb) skall därför göra följande
● Skapa register över vem/vilka som är tränare/ledare (med flera, även domare) som

har kontakt med barn.
● Utse en, eller med fördel ett par, ansvariga för kontrollen i föreningen.
● Bestämma (i förväg) hur SF/IF avser hantera ledare med någon form av belastning

eller som vägrar uppvisa utdrag ur registret.
Läs mer nedan

● Registerutdrag för ledare
● Lathund registrutdrag IF
● Lathund registerutdrag SF

UV-rugbykommittén håller på och ser över rutinen på förbundsnivå och instruktioner om hur
detta skall gå till kommer inom kort.

Från webbgruppen
Dyk - vår medlemstidning:
Ellen har tackat ja till att vara uv-rugbykontakt med Redaktionsgruppen för DYK. Hör av dig
till Ellen om du har idéer på artiklar som kan tas med i tidningen.

6

https://www.uv-rugby.se/bidragrr/
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag
https://www.rf.se/contentassets/a2609ff7dba649a0ab90c77694961e96/lathund-registerutdrag-if.pdf
https://www.rf.se/contentassets/a2609ff7dba649a0ab90c77694961e96/lathund-registerutdrag-sf.pdf


UV-rugbynytt #4 2021-Q4

Från Internationella gruppen

CMAS UWR-commission har haft sitt första infomöte. Ordförande Kajsa och Internationell
domaransvarig Manuel, deltog tillsammans med ca 15-20 personer från drygt 10 länder.

Läs mer här.

CMAS nya UWR Commissions director är Rüdiger Hültz (DE). Han tar
över efter Levent Cavas (TR) som blir kvar i Commission tillsammans
med Riku Riikonen (FI), Tarkan Laleli (TR) och Erika Lindström, som
representerar Sverige, i UWR Commission. Sveriges första kvinna
CMAS UWR Commission! Mer om info om CMAS UWR Commission
och varför det är viktigt att Sverige är med kommer i kommande nummer
av UVR-nytt.

//Manuel Tito de Morais, Internationella gruppen
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