
 UV-Rugbynytt 
 För ett enat uv-rugbysverige 

 Innehåll  : 
 ●  Ordförande har ordet 
 ●  UV-rugbyårsmöte 28 jan 
 ●  Tävlingslicensen avskaffas 
 ●  Senaste runt Serien & SM 
 ●  Juniorer - Triton juniorcup 
 ●  Seniorlandslagen: Öppetläger 
 ●  SSDF&UV-rugby: “nya” webb 
 ●  Badhusgruppen - nya bassänger 
 ●  Domarinformation: Regelkursen 
 ●  Teknik&Utrustning: nya plattor 
 ●  Kort om UV-rugbykommittén 

 Ordföranden har ordet 
 Känns  konstigt,  men  snart 
 är  det  dags  att  önska  God 
 Jul  och  Gott  Nytt  År!  Det  är 
 med  lättnad  som  jag  kan 
 titta  tillbaka  på  året  som 
 gått  och  konstatera  att  vi, 
 uv-rugby  Sverige,  är  på 
 gång  igen.  Det  kommer  ta 

 en  stund  innan  vi  är  helt  tillbaka,  men  vi  är 
 igång! 

 Så  vilka  satsningar  är  det  som  gäller  för 
 2023?  För  mig  är  det  att  Öka  aktiviteter  för 
 juniorerna,  skapa  bra  förutsättningar  för 
 våra  klubbar  och  att  vi  blir  fler!  Hör  av  dig 
 om  du  har  idéer  på  vad  vi  kan  göra  mer, 
 hur vi kommer tillbaka till våra “stor år”! 
 Varför  inte  direkt  anmäla  dig  till 
 “UV-rugbyårsmötet”  som  går  av  stapeln  i 
 slutet  av  januari,  mer  om  detta  lite  senare  i 
 detta  utskick.  Nytt  för  2023  är  den 
 Internationella  juniorlags  cup  som  går  av 
 stapeln  i  Stockholm  helgen  1-2/4  -  läs  mer 
 längre ner i detta utskicka. 

 Även  2023  kommer  RF  att  skjuta  till  extra 
 pengar  i  form  av  Återstartsstöd,  som  dels 
 kommer  att  gå  att  söka  för  klubbarna  via 
 Idrott  on  line,  i  stil  med  Projektstöd  IF,  som 
 i  sin  tur  kommer  att  leva  kvar  under  2023, 
 dels  kommer  Återstartstödet  att  fördelas 
 mellan  de  olika  kommitérna  och  andra 

 delar  av  förbundet.  Dessa  2  bidrag, 
 Återstart  och  Projektstöd  IF,  kommer  att 
 ge  klubbar  goda  chanser  att  komma  igen 
 och  igång.  Jag  återkommer  med  mer  info 
 när regelverket är satt. 

 Jag  vill  också  tacka  av  Ellen  Sääf  för 
 hennes  bidrag  inom  kommitéen  !  Ellen  har 
 valt  att  ta  en  paus  då  jobb,  skola  och 
 annat  spännande  tar  och  kommer  att  ta  all 
 hennes tid! Stort tack Ellen! 

 Är  du  sugen  på  att  engagera  dig  med 
 uv-rugby inom kommiténs ansvars- 
 områden,  så  hör  av  dig.  Det  finns  stort 
 som  smått  att  göra.  Och  man  måste  inte 
 vara med i kommitén för att hjälpa till :-). 

 Om  man  vill  vara  med  i  kommitén  så  har  vi 
 vissa  områden  som  behöver  stöttas  upp. 
 Det gäller: 
 ●  Förbundskapten  och  assisterande  till 

 juniordamerna.  Caroline  Åhman 
 (Isbjörnarna)  och  Lisa  Berg 
 (Bottenskraparna)  hjälper  mig  att  hitta 
 bra  kandidater.  Hör  av  dig  till  dem  om 
 du  är  intresserad  eller  vill  föreslå 
 någon. Jag har kontaktuppgifter. 

 ●  Domargrenledare  -  hör  av  dig  till 
 Manuel  så  berättar  han  mer  om  vad 
 denna roll innebär. 

 ●  Kommunikationsansvarig. 
 ●  Ungdomsansvarig. 
 Hör  av  dig  till  mig  om  intresse  finns  för 
 någon av de 2 senare rollerna! 

 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 



 UV-rugbyårsmöte 
 I  syfte  att  skapa  en  enad  vision  för  svensk 
 UV-rugby  och  styra  kommiténs  arbete 
 bjuder  kommitén  in  till  ett  återkommande 
 årsmöte.  Det  erbjuds  möjlighet  att 
 framföra  och  diskutera  motioner  till 
 UV-rugbykommitén. 

 Datum:  2023-01-29 kl 18:00 
 Inbjudna:  Alla  klubbmedlemmar  inom 
 svensk  uv-rugby  är  välkomna  att  delta. 
 Varje  klubb  förväntas  delta  med 
 åtminstone  1  medlem  som  framför 
 klubbens  röst.  Motioner  och  förslag  på 
 mötespunkter  ska  vara  kommitén  tillhanda 
 senast den 2023-01-19. 
 Plats:  Digitalt (Inbjudningslänk kommer) 

 Några av punkterna på agendan: 
 Ekonomi,  genomgång  av  budget  2023, 
 verksamhetsberättelse,  bidrag  att  söka, 
 Förslag  på  serieupplägg  2023-2024, 
 Ungdomsverksamhet, rekrytering, … 

 Vi  vill  gärna  höra  era  åsikter  så 
 kommentera  här  eller  maila  mig  era 
 åsikter (robinvantrigt@ssdf.se). 
 Dela denna information inom era klubbar! 

 Tävlingslicenserna avska�as 
 Styrelsen  har  fattat  beslutet  att  avskaffa 
 tävlingslicenserna  med  start  2023.  Detta 
 då  berörda  kommittéer  inte  ser  behovet 
 och  hanteringen  av  licenser,  som  det  är 
 upplagt  idag,  bara  medför  merarbete  av 
 involverade  parter.  Det  finns  heller  inget 
 RF  krav  av  licenser,  eller  annan 
 uppföljning  som  är  beroende  av 
 tävlingslicenserna.Detta  innebär  också  att 
 det  istället  kommer  att  utgå  en  serieavgift 
 för att täcka domarkostnaderna. 

 Serien & SM 
 Serierna 
 Första  omgången  av  division  Norra  ,  som 
 består  av  Isbjörnarna  och  StiL  (Luleå), 
 har  spelats  i  Umeå  den  3  december. 
 Resultat  finns  på  webben  .  Den  andra 

 omgången  är  planerad  till  28  januari  i 
 Luleå. 

 Division  Sydvästra  ,  som  består  av  Felix 
 DF, Uddevalla, Malmö Triton & ESURF, 
 har  ännu  inte  spelat,  men  har  sin  första 
 omgång  planerad  till  samma  datum,  28 
 januari.  De  planerar  också  bara  två 
 omgångar,  den  andra  omgången  har  inget 
 datum spikat ännu. 

 Division  Östra  kommer  spela  sin  andra 
 omgång  i  Linköping,  även  de  den  28 
 januari. 

 SM 2023 
 SM  kommer  som  tidigare  meddelats  att 
 spelas  i  Kristianstad  27-28  maj.  Mer  info 
 kommer närmare de datumen. 

 JSM 2023 
 JSM  kommer  som  tidigare  meddelats 
 spelas  i  Linköping  helgen  den  6-7  maj. 
 Mer  info  kommer  även  här  närmare  de 
 datumen. 

 //Marcus 

 Juniorer 
 Anmälningen  till  Tritons  juniorcup/läger 
 14-15  januari  i  Mullsjö  är  nu  öppen. 
 Målgrupp  är  bred,  alla  som  kan  dyka  till 
 botten  och  är  i  åldrarna  10-20  år  är 
 välkomna.  Även  ledare  behövs  då  det 
 brukar  vara  många  ungdomar.  Läs  mer 
 och anmäl er på  Facebook eventet  . 

 Det  är  nu  klart  att  det  blir  en  internationell 
 juniorlags  cup  i  Högdalsbadet,  Stockholm, 
 den  1-2  april.  Bassäng  är  bokad,  arrangör 
 på  gång,  huvuddomare  utsedd  och 
 inbjudan  på  gång.  Tanken  är  att  nordens 
 juniorlag  ska  delta  men  att  inbjudan 
 kommer  att  gå  till  alla  intresserade 
 juniorlag.  Läs  mer  och  anmäl  er  på 
 Facebook eventet  . 

https://www.uv-rugby.se/Serie/svenskauv-rugbyligannorra/
https://www.uv-rugby.se/Serie/svenskauv-rugbyligansydvastra/
https://www.uv-rugby.se/Serie/svenskauv-rugbyliganostra/
https://www.facebook.com/events/2953591194942200
https://www.facebook.com/events/474069708039479


 Seniorlandslagen 
 Välkomna  till  årets  första  landslagsläger! 
 Lägret  samordnas  av  både  dam  och 
 herrsidan.  Som  förberedelse  inför  VM:et  i 
 sommar  som  hålls  i  en  stor  bassäng,  har 
 vi  lägret  i  Jönköping  som  har  liknande 
 mått.  Även  om  ni  inte  satsar  på  landslaget 
 är  ni  jättevälkomna  att  delta  för  att  bredda 
 er  själva  eller  agera  som  sparring. 
 Intressenter  till  damlägret  anmäler  sig  i 
 landslagets  slack  och  intressenter  till 
 herrlägret  anmäler  sig  genom  laget.se. 
 Hör  gärna  av  er  om  ni  vill  delta  men  inte  är 
 medlem i slack:en eller laget.se 

 Arbetet  för  att  hitta  sponsorer  och 
 donatorer  till  sommaren  VM-satsning  har 
 dragit  igång.  Då  mästerskapet  hålls  i 
 Montreal,  Kanada  innebär  det  en  rejäl 
 kostnad  för  att  frakta  dit  två  landslag. 
 Förbundet  sponsrar  en  stor  del  av 
 kostnaden  och  för  att  undvika  att 
 kvarvarande  del  av  kostnaden  behöver 
 fördelas  ut  på  spelarna  så  behövs  även 
 sponsorer.  Det  har  tillsats  en 
 sponsorgrupp  som  leds  av  Anton 
 Sagström,  spelare  i  Linköping,  för  att 
 starta  upp  arbetet  med  att  hitta  sponsorer. 
 Vi  hör  gärna  era  ideer  så  hör  av  er  till 
 Anton om ni vill delta i arbetet! 

 //Robin 

 SSDF & UV-Rugby Webb 
 Eftersom  RF  har  beslutat  att  lägga  ner  sitt 
 erbjudande  om  att  hosta  webbsidor  för 
 förbunden  har  alla  förbund  tvingats  ta  fram 
 nya  lösningar,  så  även  SSDF.  SSDF  valde 
 som  många  andra  förbund  Sitevision  som 
 CMS  med  Consid  som 
 implementationspartner.  Vi  kommer 
 switcha  till  den  nya  lösningen  20  dec.  Allt 
 kommer  inte  vara  jättevackert  från  dag  ett, 
 men  förhoppningsvis  förbättras  de 
 kommande  månaderna.  Om  det  är  någon 
 med  kompetens  inom  webbdesign  som  är 
 intresserad  av  att  hjälpa  till  så  vore  det 
 mycket välkommet :) 

 //Marcus & </Manuel> 

 Badhusgruppen 
 Det  skall  byggas  en  ny  bassäng  i  Kalmar 
 som  blir  25  m  bred  och  den  nya 
 bassängen  i  Visby  verkar  få  samma 
 mått…Hur  ska  vi  förhålla  oss  till  dessa 
 stora bassänger = långa UV-planer? 
 UVR  reglerna  ändrades  för  några  år 
 sedan  för  att  kunna  inkludera  upp  till  22  m 
 bassänger.  Detta  gjordes  för  att  möjliggöra 
 turneringar  i  dessa  bassänger  om  inte 
 andra alternativ fanns. 
 VM  i  Montreal  2023  kommer  att  spelas  i 
 en  20  m  bassäng  som  också  är  5  m  djup. 
 Detta  kommer  troligen  avgöra  om  sporten 
 kan  spelas  i  så  stora  bassänger  på  högsta 
 nivå. 

 I  ett  annat  forum  diskuteras  det  hur  vi  kan 
 hantera  dessa  stora  mått  som  simmarna 
 vill  ha  på  de  nya  bassängerna.  Ni  som  har 
 varit  på  Barcelona  cup  vet  att  det  är 
 jättarna  av  jättar.  Iden  är  nu  att  minska 
 spelplanen  nästa  år  till  det  normala  =  ca 
 16  m  lång.  Hur  det  ska  gå  till  och  vad  det 
 innebär  för  UVR  är  något  som  blir  väldigt 
 spännande att se och uppleva. 

 Slutmåtten  på  en  UVR  plan  borde  nog 
 mer  baseras  på  en  volym  istället  för  längd 
 och  djup.  Våra  normala  25  m  *  6  banor 
 bassänger  med  en  djup  halva  kan  vi  inte 
 göra  något  åt.  Dock  kan  det  bli  så  att  i 
 framtiden  behöver  korgen  flyttas  från 
 väggen  om  detta  är  framtiden  för  vår 
 sport. 



 Är  ni  intresserade  av  denna  utveckling  så 
 kontakta  mig  och  boka  en  resa  till 
 Barcelona cup 2023. 

 </Manuel> 

 Domaransvarig 
 Domargrenen  har  satt  ett  nytt  mål  att  alla 
 spelare  ska  ha  gått  en  regel  kurs  innan  de 
 börjat  spelat  deras  5:e  säsong.  För  att 
 uppfylla  detta  ska  en  “online”  kurs  tas  fram 
 och  ökat  fokus  på  att  utbilda  spelare  i 
 reglerna och utbilda domare. 

 Helgen  3-4  december  2022  utbildades  5 
 nya  domare  men  inga  spelare  deltog  på 
 regelkursen. 

 </Manuel> 

 Teknik och utrustning 
 De  nya  korgarna  med  “POM”  plattor 
 användes  på  Felix  cup  och  ingen  tendens 
 noterades  att  det  flyttade  på  sig.  Nu  ska 
 nämnas  att  det  är  en  bassäng  med  5m 
 djup  så  antalet  riktiga  tuffa  attacker  på 
 korg  var  inte  så  många.  Målet  borde  vara 
 att  testa  denna  typ  av  bottenplatta  på 
 5NUWR  (5  Nations  UW-Rugby)  i  Bellahøj, 
 som  spelas  i  slutet  av  februari.  Även 
 korgarna  i  Mullsjö  kommer  att  utrustas 
 med dessa nya plattor. 

 Högdalsbadet  i  Stockholm  är  klart  för  UVR 
 men  tyvärr  har  inga  Stockholmsklubbar 
 fått tider så de kan uppleva lättviktskorgar 
 fästa  på  botten,  linor  anpassade  för 
 spelområdet  och  en  markerad  punkt  för 
 mitten på plan. 

 </Manuel> 

 Internationella gruppen 
 Som  ni  alla  vet  gick  Erika  Lindström  bort  i 
 slutet  av  oktober  i  år.  Det  är  en  stor  förlust 
 för  UVR  Sverige  och  även  internationellt! 
 En  så  underbar  person  går  inte  att  ersätta 
 och kommer att saknas. 

 Då  Erika  var  medlem  i  CMAS  UWR 
 Commission  har  vi  frågat  dem  om  vi  kan 
 ersätta  Erika,  då  vi  anser  att  Svenskt 
 inflytande  är  viktigt  och  jag  tror  Erika 
 också  hade  tyckt  det.  Vi  avvaktar  besked 
 från dem runt detta. 

 Innan  året  tog  slut  spelades  Champions 
 Cup  i  Berlin  med  Uddevalla  och 
 Isbjörnarna  som  Svenska  representanter. 
 Orcas  dominerade  stort  med  en  8-0  vinst  i 
 finalen  i  mix-klassen  och  Akkaren  vann 
 övertygande på damsidan. 

 På  Felix  Cup  tog  Tudserne  hem 
 mix-cupen  och  Akkaren  tog  dam-cupen, 
 efter straffavgörande. 

 5-Nations  inbjudan  har  skickats  ut  och 
 kommer  att  spelas  i  Brønshøj,  København 
 i  slutet  av  februari.  Tyska  damerna 
 kommer  inte  att  deltaga  så  andra  damlag 
 kommer  att  tillfrågas.  På  herrsidan  är  det 

https://www.uv-rugby.se/Nyheter/NyheterUV-rugby/erikalindstrom/
http://www.uwr24.de/championscupmain/html/results.html
http://www.uwr24.de/championscupmain/html/results.html


 klart  att  Norden  och  tyskland  kommer  att 
 delta. 

 UWRL  kommer  att  spela  omgång  2  och  3  i 
 mars/april.  I  båda  omgångarna  kommer 
 det  för  första  gången  spelas  en 
 internationell  liga  för  damer!  Som  det  nu 
 ser  ut  kommer  4  landslag  att  spela  (DE, 
 DK, SEoch NO). 

 VM  2023  i  Montreal  är  fortfarande 
 överskuggad  med  frågetecken. 
 Organisatören  har  skickat  ut  en  inbjudan 
 men  CMAS  UWR  Commission  har  inte 
 utsett  “Technical  Delegate”  ännu  så  det 
 gör  det  svårt  att  ställa  frågor  som  varför 
 anmälningsavgiften  till  mästerskapet  är 
 50%  dyrare  än  föregående  VM  och  varför 
 de  lagt  på  2  dagar  extra  innan 
 mästerskapet,  vilket  ökar  kostnaden  för 
 deltagarna. 

 </Manuel> 

 Kort om kommittén 
 UV-Rugbykommittén  med  arbetsgrupper 
 (internationellagruppen,  badhusgruppen, 
 webbgruppen  och  teknikgruppen)  har  som 
 uppgift  att  utveckla  och  systematisera 
 uv-rugbyn  i  Sverige,  i  förening  med 
 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 & ekonomi 
 Marcus Philip  , seriegrenledare 
 Ingvar Josefsson,  utbildningsansvarig 
 Robin van Trigt  , teknikansvarig, samt 
 Förbundskapten Damlandslaget 
 Manuel Tito de Morais  , webbgruppen, 
 internationella gruppen, domaransvarig, 
 teknik gruppen, badhallsgruppen 
 Sam Bonnevier  , badhallsgruppen 

 Vakanta roller  :  Ekonomiansvarig, 
 kommunikationsansvarig, 
 domargrenledare, ungdomsansvarig 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  . 

https://www.cmas.org/underwater-rugby/12th-cmas-underwater-rugby-world-championships
https://www.uv-rugby.se/uvrkkontakter/

