
Verksamhetsberättelse UV-rugbykommittén 2004
UV-rugbykommittén har under året bestått av följande personer:

Fredrik Åström, grenledare serie, ordförande
Jonas Gamstedt, ordförande
Manuel Tito de Morais, grenledare domare
Christian Hedlund, grenledare herr
Helena Wilhelmsson, grenledare dam
Stefan Wivegg, grenledare ungdom, ekonomiansvarig
Ingvar Josefsson, grenledare bredd
David Klingvall, grenledare ungdom

Kommittén har under året haft tre protokollförda möten.

Fredrik Åström avgick som kommittéordförande i juni. Ny ordförande blev Jonas Gamstedt.
Stefan Wivegg avgick som ungdomsgrenledare i juni och tillträdde som ekonomiansvarig.
Under hösten kom David Klingvall in i kommittén som ny ungdomsgrenledare.

Internationellt
Under året har herr, dam, junior och oldboyslandslagsverksamhet planerats. Oldboys-EM blev
dessvärre inställt. Därmed hade inte oldboys någon verksamhet. De övriga landslagen
arrangerad träningsläger och deltog i mästerskap enligt nedan:

Senior-NM, Oslo, Norge 28-29/2
Herr Dam

Guld Finland Norge
Silver Norge Sverige
Brons Sverige Danmark
Fyra Danmark

Sveriges herrlandslag genomgår en generationsväxling efter VM 2003. I NM-laget två
tredjedelar av spelarna utbytta jämfört med VM-laget.

Junior-NM, Oslo, Norge 20-21/11
Guld Sverige
Silver Norge
Brons Finland

Efter två raka silver i junior-NM tog Sverige tillbaks positionen som ledande nation i norden
på ungdomssidan!

Övrigt
Svenska mästarna Malmö-Triton, respektive Musslorna deltog i Champions Cup, EM för
klubblag i Berlin den 27-28/11. Herrlaget blev tvåa och damlaget trea. Segrade gjorde finska
Ahveniston på herrsidan och tyska TC Berlin på damsidan.

Sverige har varit representerat av Jonas Andersson i CMAS UV-Rugbykommission.
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Nationellt
Under året har herrseniorerna bedrivit seriespel i tre nivåer, allsvenskan, elitserien och
division 1. Detta var första provsäsongen med detta seriesystem.
Damerna har spelat i damserien. För juniorerna har yngre- och äldrejunior-SM spelats.

SM-slutspel, herr och damsenior, Malmö 16-18/4
Herr Dam

Guld SDK Malmö-Triton Musslorna
Silver Sydkusten SDK Felix Flix
Brons Linköping SDK Sjökorna
Fyra Felix DF

Malmö-Triton blev dubbla svenska mästare. På herrsidan vann man sitt fjärde raka SM-guld.
På damsidan återtog Malmös damlag, Musslorna, mästerskapet.

Junior-SM, Visby 20-21/3
Äldre juniorer Yngre juniorer

Guld Norrtälje DK Norrtälje DK
Silver ESURF DK Bottenskraparna
Brons DK Bottenskraparna Malmö
Fyra Felix DF
Femma Malmö
Sexa Oskarshamn

Även detta år dominerade Norrtälje på juniorsidan.

Serierna
För första gången spelades södra och norra allsvenskan under hösten 2003 som kval till 2004
års elitserie. De allsvenska lag som inte kvalificerade sig till elitserien spelade division 1.
Malmö-Triton vann i södra och Linköping i norra allsvenskan. Sedan vann Malmö-Triton
elitserien.
I division 1 östra vann Telge PB. Division 1 västra vanns av Götene/Lidköping. I söder
spelades Öresundsserien, en serie med svenska och danska lag istället för division 1 södra. I
norr spelades ingen serie under säsongen 2003/2004.
Musslorna vann damserien.

Breddverksamhet
Två breddläger för seniorer har genomförts under året och ett antal UV-Rugbyförfrågningar
har hanterats. Nytt för året är att ett breddläger för juniorer har genomförts.

Domare
En regel och domarkurs har genomförts. Utöver det vanliga ansvaret att ta ut domare till
serierna och SM har svenska domare dömt intrnationellt på NM, JNM och Champions Cup.
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