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UV-rugbynytts syfte är att skapa insikt i organisationen bakom Svensk UV-rugby, att
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Kort om kommittén

Kajsa Lindman
Ordförande
tf ekonomiansvarig

Robin van Trigt
Seriegrenledare

Ingvar Josefsson
Utbildningsansvarig

Fredrik Bjurling
Domargrenledare

Wojciech Welc
Kommunikationsansvarig

Manuel Tito de Morais
Webbgruppen
Internationella gruppen

Mats Westerlund
Webbgruppen

Christopher Suarez
Webbgruppen

Vakant
Landslagsgrenledare

Vakant
Ekonomiansvarig

Vakant
Ungdomsgrenledare

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.
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● 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.

Inledning
UV-rugbykommittén har dragit igång ordentligt igen! Vi har värvat fler engagerade i
kommitten och avser även att bli mer transparenta. Två kommitémöten har hållits detta år
och detta nyhetsbrev är ett av resultaten. Kommittén har som avsikt att publicera UVR-nytt 4
gånger om året med syftet att sprida information och uppdatera er om vad kommittén och
dess grupper jobbar med. Det finns fortfarande några positioner lediga i kommittén och
förhoppningen är att detta nyhetsbrev ska göra det lättare att ta steget in i kommittén.

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

UV-rugby kommitten har beslutat att bli mer transparenta och bjuda in alla som vill att få
möjlighet att delta. Några första steg är detta informationsbrev, men även att våra protokoll
kommer att bli öppna i den mån som det går. Vi kommer jobba mer med att involvera fler när
det finns möjligheter, som exempelvis nu senast då vi hjälps åt att hitta idéer hur UV-rugby
kan söka medel för Vuxenstöd.

Vi behöver också bli fler som engagerar oss nationellt - UV-rugby Sverige, blir inte mer än
vad du och jag gör det till. Det finns inget “SSDF som skall fixa” - det är du och jag som ser
till att saker och ting sker, med stöd av kansliet och SSDF styrelse. Kom med och bli en del
av UV-rugbysverige!

SSDF har en ny styrelse och det känns mycket uppfriskande för UV-rugbysverige! Jag som
ordförande är inbjuden till alla SSDF:s styrelsemöten för att kunna lyfta och ställa frågor som
rör våra aktiviteter. Ett fysiskt möte är planerat så snart det är möjligt att genomföras.

Ett “hett ämne” för året har varit det planerade EM som skulle ha genomförts i Stavanger i
Norge i slutet av juni (midsommarafton) i år. På grund av läget med Corona är nu detta
skjutet på framtiden. Norge är redo för 2022 om CMAS godkänner dem som kandidater.
Detta känns som ett helt rätt beslut!

UVR-kommitén har bjudit in till videokonferens den 2021-03-24. Målet med konferensen var
att ta fram ideer på projekt som kan vi söka medel ur den sportdykarförbundets pott för
vuxenidrott. Totalt har SSDF 178 000 kr kvar att fördela över de olika verksamhetsgrenarna.
Syftet, från RF, med detta stöd är bland annat att skapa förutsättningar att bedriva och
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utveckla verksamheten så att fler vuxna och äldre motionärer väljer att idrotta i förening.
Vidare är målsättningen att det ska bli en större andel kvinnor bland vuxna och äldre
motionärer.

Självklart önskar vi återkoppling vad just du önskar från UV-rugby kommitten! 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
SM:et såg ut att bli ett lovande arrangemang. Inte mindre
än 10 lag har anmält intresse av att vara med; Polisen,
Triton, Trelleborg, LSDK, Nemo, Bromma Caviar/Östra
Mix, och Uddevalla på herrsidan och Isbjörnarna, Black
Mermaids, och Felix Devine på damsidan. Den initiala
planen var att spela SM:et i Husby i april, i god tid inför
sommarens (nu flyttat till 2022) EM, men pandemin har
ställt till det. Även om det juridiskt verkar vara möjligt att
genomför ett SM i april, trots alla restriktioner, är
lagledarna och seriegrenledaren överens om att det är
oansvarigt att genomföra arrangemanget i nuläget. Just nu pågår diskussioner med
lagledarna om att flytta datumet till sista helgen i augusti alternativt september.

Serien som påbörjades i höstas i den östra divisionen kommer inte att kunna spelas klart.
Det fanns en förhoppning om att kunna senarelägga de omgångar som ställdes in pga av
Corona men eftersom det ännu inte finns någon ljusning vid horisonten tar vi istället nya tag
inför nästa säsong som börjar efter sommarsemestern.

Hur kommer det att bli med spelarlicenserna för kommande och gånga säsongen? Det är en
fråga som kommer att diskutera på nästa kommitémöte. Klart är att det finns en nytt system
för hanteringen av licenserna. Förre systemet fick mycket klagomål på dess överskådlighet
vilket har framförts till SSDF som nu har bytt system för samtliga spelarlicenser inom SSDF.
Instruktioner över var och hur den spelarlicensen ska köpas kommer att finnas tillgängligt på
hemsidan när det blir aktuellt.

//Robin van Trigt, Serieansvarig

Från webbgruppen
Webbgruppen fokuserar för närvarande på att uppdatera mediearkivet och starta upp
samarbete med representanter från den nya styrelsen för att skapa underlag till hur
undervattens rugbyn och förbundet kan nå ut till media, medlemmar och allmänhet i
samband med mästerskap och händelser. Tillsammans med SSDF-styrelsen har även ett
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samarbete för att leverera nyhetsmaterial till SSDF för publicering i förbundets kanaler
inletts.

Webbgruppens långsiktiga mål är att få ut mer information lättare och mer effektivt på fler
kanaler tillsammans med SSDF.

//Christopher Suarez, Webbgruppen

Från Internationella gruppen
UVR-kommitténs mål är att tillsammans med de Nordiska länderna vara representerade i
CMAS UWR Commission. För närvarande har Norge och Finland representanter och det
ligger på Sverige och Danmark att nominera varsin kandidat i år. Ambitionen är att om
möjligt hitta en kvinnlig representant för nästkommande 4 år (2021-2025).

UVR-kommittén söker en person som önskar representera Sverige i CMAS UWR
Commission. Nominering behöver skickas in absolut senast den 4:e april till Kajsa
Lindman.

//Manuel Tito de Morais, Internationella gruppen

Från Badhusgruppen
Badhusgruppen har fått liv i syfte att bevaka och framföra uv-rugbyns intressen vid
nybyggnationer och renoveringar av badhus i Sverige. Arbetet kommer att ledas av Sam
Bonnevier.

Från Domarna
Ingvar Josefsson har tidigare varit både utbildnings och domaransvarig. Nu har han lämnat
över domartutan till mig, Fredrik Bjurling. Vem är då jag?
Jag har spelat vänster för Bromma Caviar i lite mer än 10 år och har parallellt dömt matcher,
på allt från Cuper, serieomgångar och SM. I UVR-kommitén är min roll att säkerställa att
förbundet har domare på serieomgångar samt SM. Jag håller register över aktiva domare
och jobbar för att fler ska vilja bli domare. Jag vill också främja fair play och hjälpa till att
hålla sporten säker och rolig.

Det finns ingen specifik utbildningsplan ännu men såklart ska vi hålla domarkurs när corona
läget tillåter detta och jag vill även göra någon form av regelkurs (för spelare). Jag håller på
att gå igenom bestämmelserna då de inte har uppdaterats på länge och behöver en översyn
(Regler - Svenska Sportdykarförbundet). På sikt skulle jag även vilja göra en youtubevideo
med regelkurs - med en kort introduktion till de viktigaste reglerna för nya spelare.

//Fredrik Bjurling, Domaransvarig
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Från Landslagen
Den senaste tiden har det varit mycket diskussioner huruvida det kommer att bli ett EM i år
och ifall vi ska anmäla lag. Läget i och med pandemin är svårt. De flesta av oss har inte varit
i vattnet sedan november och det har inte blivit några läger för att spela ihop ett lag.
Seniorlandslagen fick valet om att anmäla ett lag med möjlighet att kostnadsfritt dra tillbaka
anmälan senast 10 april. Herrarna valde att anmäla svenska herrlandslaget, men damerna
avstod. Nu har det dock visat sig att EM 2021 blir inställt och att det flyttas till 2022. Nytt år
nya tag!

Damerna kör virtuella träningsläger en gång per månad, ett nytt koncept som
förhoppningsvis består även efter Corona!

Juniorherrarna hade läger i höstas och hoppades på ett till nu i vår för att inte tappa
kontakten med juniorerna. Tyvärr ser det ut som om vårens läger får utgå på grund av det
rådande läget. Men flera klubbar i Sverige kör uv-rugby för juniorerna och de flesta spelarna
håller igång med alternativ träning både på gymmet och kondition. Gemensamt för alla är att
de ska var redo inför nästa läger och nästa mästerskap, oavsett när och vart det blir.
Konkurrensen om en landslagsplats kommer att vara tuffare än på länge, då det är en god
tillväxt bland duktiga juniorer.

Efter 4 år lämnar nu Nina och Wilma förbundskaptensposten för damjuniorerna.

Hej alla UV-rugbyspelande tjejer som har varit i U21 laget eller är under 20!

Vi har nu varit tränare för U21 damlandslaget i fyra år och det har varit så roligt att få ha
coachat er alla. Vi har fått uppleva massor av fantastiska ögonblick med er, bland annat
Swedish girls corner i Seinäjoki, snorkelryck-tävlingar, dålig vegansk mat i Norge och mycket
mer. Mest av allt så har vi fått lära oss så mycket om UV-rugby tack vare er spelare. Både
om spelet men också vad som bygger upp ett lag. Det är ni spelare som har bidragit till
denna resa, och vi är väldigt stolta över att se hur ni har utvecklats både i vattnet och på
land. Och vi är tacksamma för vad ert engagemang och er vilja har gjort för sporten och för
oss. Tack för denna tid och vi ses såklart i poolen i framtiden!

Kramar,
Nina & Wilma

Avslutningsvis efterlyses nya förbundskaptener till herrlandslaget och juniordamlandslaget
samt landslagsgrenledare och ungdomsgrenledare till kommittén. Anmäl gärna intresse till
kommittén!
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