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

 Vi är igång igen! 
 Nu  är  vi  igång  igen  efter  en  lång  och  seg  nedstängning  av  vår  sport!  Det  har  redan  spelats 
 JSM  och  SM.  Serien  i  öster  och  för  damer  är  planerad  och  snart  igång.  Hur  kommer  vi  nu 
 igång  med  seriespel  i  syd,  väst  och  norr?  En  serie  kan  vara  en  eller  flera  serieomgångar. 
 Finns  inga  måsten  här,  och  hjälp  finns  att  hämta  i  kommittén.  Hör  av  er!  Juniorerna  har  kört 
 sitt  första  läger,  damerna  kör  ett  i  samband  med  damserien  och  snart  är  landslagen  igång  de 
 med.  JNM  spelas  i  slutet  av  november  i  Danmark  och  vi  kommer  att  skicka  ett  lag.  Under 
 nästa  år  har  vi  ett  NM  i  Finland  i  februari,  ett  EM  i  juni  i  Stavanger,  och  innan  dess  skall  vi 
 hinna spela ett nytt SM och JSM. 

 Arrangör JSM 2022: 
 Vi  har  redan  nu  en  utsedd  arrangör  till  JSM  2022  och  det  är  Bottenskraparna.  SM-arrangör 
 för 2022 efterlyses på annan plats i detta utskick. 

 Vi har två nya grenledare i UV-rugbykommittén: 
 Jag  börjar  med  att  presentera  Ellen  Sääf  från  Isbjörnarna  som  tar  rollen  som 
 Kommunikationsgrenledare.  Ellen  kommer  att  jobba  i  nära  samarbete  med  webgruppen  och 
 andra  aktiva  inom  SSDF.  Ellen  presenterar  sig  lite  mer  senare  i  detta  brev.  Välkommen 
 Ellen! 

 Vi  har  också  en  ny  grenledare  för  landslagen,  en  helt  ny  roll  i  UV-rugbykommitén. 
 Välkommen  Milosz  Nilsson!  Känns  jättebra  att  vi  nu  har  en  person  som  kan  hjälpa 
 förbundskaptenerna! 

 En  förbundskapten  för  herrlandslaget  är  också  klart  -  Stefan  Poldrugac  tar  den  uppdraget. 
 Läs mer om den tillsättningsprocessen längre ner. 
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 Vi  behöver  fortfarande  täcka  in  förbundskapten  till  damlandslaget  för  juniorerna,  en 
 ungdomsgrenledare  samt  hjälp  med  ekonomi  och  bidrag  (du  förstår  varför  om  du  läser 
 nedan).  Förhoppningen  är  att  detta  nyhetsbrev  ska  göra  det  lättare  att  ta  steget  in  i 
 kommittén. Hör av dig till mig (  kajsa.lindman@ssdf.se  )  om du är intresserad! 

 Bidrags regn: 
 Ett  gäng  olika  bidrag  har  “poppat”  under  våren  och  framförallt  nu  efter  sommaren.  UV-rugbyn 
 är  på  hugget  och  vi  har  till,  dagens  datum,  skickat  in  13-15st  återstartsansökningar,  2 
 “Verksamhetsstödsansökningar”  och  1  internationell  ansökan  till  RF.  Vi  är  även  involverade  i 
 Barn  och  Ungdomsstödet  -  jag  planerar  att  återkomma  inom  kort  med  mer  info  om  detta.  Det 
 har  dock  redan  gått  ut  ett  mail  från  Morgan  Hjort  (Ordförande  i  DYK-kommitén)  till  alla 
 Sveriges  klubbar.  Vi  har  även  skickat  in  en  utvecklingsplan  som  ligger  till  grund  för 
 eventuella  bidrag  via  “Landslagsstöd  X”,  och  bidragit  med  UV-rugbyns  del  av 
 Förbundsutvecklingsplanen,  som  ligger  till  grund  för  RF-bidrag  till  SSDF.  Den  1:a  november 
 är  det  deadline  för  ett  bidrag  från  Svenska  spel:  Rörelsefonden.  Och  vad  jag  har  förstått  så 
 kommer  det  troligtvis  än  mer  pengar  som  går  att  söka  -  så  “stay  tuned”!  Mycket  att  stå  i  som 
 ni förstår men ett härligt “problem”. 

 DYK - vår medlemstidning: 
 Jag  vill  passa  på  att  efterlysa  artiklar  till  vår  medlemstidning  DYK!  Du  vet  väl  att 
 prenumeration på denna digitala tidning ingår i ditt SSDF medlemskap? 

 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 
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 SM & Serien 
 SM 2021 
 SM:et  gick  av  stapeln  enligt  plan  den  18-19  september.  Efter  att  både  Linköping  och  Nemo 
 avstod  från  att  delta  pga  av  spelarbrist  blev  det  tillslut  en  kamp  mellan  Polisen,  Uddevalla, 
 Malmö,  Trelleborg  och  Östra  Mix.  Efter  2  dagars  spelande  stod  Polisen  i  finalen  mot 
 Uddevalla.  Uddevalla  satte  0-1  målet  (Erik  Sörstadius)  mitt  i  första  halvlek  men  Polisen 
 lyckades  kvittera  strax  innan  halvlek  genom  en  straff  (Lars  Greve).  2-1  målet  gjordes  30 
 sekunder  in  i  andra  halvleken  (Peter  Aronsson)  vilket  även  blev  matchresultatet  efter  några 
 spännande slutminuter. Polisen kan således titulera sig Svenska Mästare ett år till. 

 Filmning och Streamning: 
 Filmningen  av  matcherna  utvecklas  år  efter  år  och  även  i  år  gjorde  stora  framsteg.  Bland 
 annat  har  det  utvecklats  nya  kamerahus,  nya  kameror  varav  en  handhållen  kamera,  ny 
 visualisering  av  matchtiden  och  poängen,  och  live-kommentarer  som  komplement  till  bilden. 
 Målet  är  att  förbättra  utrustningen  till  samma  kvalitet  som  euroleague  och  med  dagens 
 kvalitet  har  vi  kommit  en  bra  bit  på  vägen  till  en  bråkdel  av  kostnaden.  SSDF  sponsrar 
 arbetet  ekonomiskt  men  det  är  Hanse  och  Loke  Sandblom  (DK  Bottenskraparna)  har  tagit  på 
 sig  själva  arbetet  med  både  mjuk  och  hårdvara  med  mjukvarusupport  från  Andreas  Tael 
 (Polisen). En stor eloge till dem! 
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 UV-rugbykommitten  anser  att  det  är  viktigt  att  ha  en  välfungerande  filmutrustning  då 
 streamen  allt  mer  blir  vårt  ansikte  utåt.  Det  finns  inget  bättre  sätt  att  visa  upp  vår  sport  än  att 
 visa  ett  spännande  matchsegment.  Dessutom  är  det  mycket  utvecklande  för  ett  lag  och 
 individer  att  kunna  se  sig  själva  spela  i  efterhand.  På  sikt  är  detta  också  förmodligen  det 
 enda sättet att locka sponsorer. 

 Nästa års SM: 
 SM  2022  har  planerats  in  helgen  till  den  28e  maj.  Även  om  Husby  har  varit  en  bra 
 värdbassäng  för  SM:en  de  senaste  åren,  främjar  det  variationen  att  spela  SM  i  en  annan 
 bassäng  lite  då  och  då.  Vi  efterlyser  nu  en  organisatör  för  SM  2022!  Undertecknad  bistår 
 gärna med hjälp om det behövs. 

 Serien 2022 
 Division  östra  har  har  planerat  för  seriespel  den  kommande  säsongen.  Utmärkande  för  i  år 
 är att Polisen ställer upp med 2 lag, ett A och ett B-lag. 

 Tyvärr finns inga planer för division södra, västra eller norra. 

 UV-rugbykalendern för 2022 är uppdaterad och finns på SSDF-hemsidan. 

 //Robin van Trigt, Serieansvarig 
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 Från Landslaget 
 Uppstartsmöte landslag 
 Som många säkert vet har ett intensivt arbete pågått under hösten för att få igång 
 herrlandslaget med förbundskaptener och planering. Kommitén valde att bjuda in till ett 
 uppstartsmöte för att informera om läget samt få information från spelare och engagerade 
 om hur de såg på herrlandslag och förbundskapten. Mötet hade ett 40-tal deltagare. 

 Rekrytering av förbundskaptener 
 Under mötet framkom önskemål om en mer demokratisk och öppen process från spelare 
 och lagledare. UV-rubgykommittén försökte kontakta tränare i samtliga svenska lag, för att 
 be sina spelare att nominera kandidater som de skulle känna förtroende för i en 
 förbundskaptensroll. 

 När ett 15-tal kandidater samlats in presenterades dessa i ett enkät där spelare och 
 engagerade fick möjlighet att, på en skala mellan 1 och 5, delge hur stort förtroende de 
 skulle ha för kandidaten som förbundskapten, där 1 betydde mycket litet eller inget 
 förtroende, och 5 betydde mycket förtroende. 

 Ett 70-tal spelare/engagerade röstade och därefter formades en facebookgrupp med de ca 8 
 nominerade som fått högst förtroende. 

 Efter ett videomöte med de nominerade valde de tillsammans ut Stefan Poldrugac som 
 förslag till nästa förbundskapten, vilket undervattensrugbykommiténs ordförande formellt 
 godkände. 

 Förbättringar 
 Det har inkommit förslag på förbättringar i processen. Kommitén tar till sig dessa och ska 
 försöka implementera de nästa gång. Bland de att man ska kunna svara ”vet inte” samt att 
 man ska kunna delge vilket lag man representerar när man röstar. Detta för att försöka 
 inkludera så många som möjligt i processen. Det har även kommit önskemål om att 
 resultatet av processen ska publiceras. 

 Publicering av data 
 Kommitén har valt att inte göra resultatet av omröstningen publikt tillgängligt eftersom de 
 nominerade inte nödvändigtvis velat bli förbundskaptener och för att ingen ska behöva bli 
 upprörd av resultatet (särskilt om de inte själva velat bli förbundskapten utan nominerats av 
 någon annan). Kommitén tar till sig kritiken och undersöker sätt att göra processen ännu mer 
 öppen nästa gång. Nedan följer lite olika sätt att ta del av datan. 

 ●  Få ut sin egen data 
 Vill man som nominerad få ut sitt eget resultat går det bra att kontakta valfri 
 ommitémedlem. 

 ●  Få ut andras data 
 Vill man få ut data om någon nominerad behöver man kontakta denna så den 
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 kontaktar en kommitémedlem och bekräftar att det är godkänt att kommitén delar 
 dennes resultat 

 ●  Få ut fler/allas data 
 Vill man gärna få ut allas eller flera nominerades resultat så kan man med lätthet 
 tagga dessa i ett meddelande exempelvis på facebook och be de svara ja i 
 kommentarsfältet, sedan tagga en kommitémedlem så publicerar vi datan, 
 exempelvis som en procentuell graf. 

 Från webbgruppen 
 Dyk 
 Tillsammans  med  några  engagerade  medlemmar  från  hela  Sverige  samt  Fredrik  Pålsson 
 kämpar vi likt en liten gerillaredaktion vidare med att leverera material till DYK. 
 https://dyk.net/ 

 Vi  hoppas  att  denna  löst  ihopsatta  grupp  kan  fortsätta  agera  redaktionsgrupp  för 
 UV-rugbyartiklar. Mycket stort tack till de som engagerat sig. 

 Kommunikationsansvarig 
 Hej!  Ellen  heter  jag  och  är  20  år  gammal.  Jag  spelar  i  Umeåklubben  Isbjörnarna  sen  nio  år 
 tillbaka  och  har  även  spelat  i  damjuniorlandslaget  tre  säsonger.  I  dagsläget  är  jag  även 
 engagerad  som  miniortränare  i  Isbjörnarna,  och  driver  även  vårt  instagramkonto  och  brinner 
 för att få sporten att synas. 

 Från Internationella gruppen 
 Champions  Cup  blir  tyvärr  inställt  även  i  år.  Felix  cup  kommer  att  spelas  i  december.  Inget 
 nytt runt Euroleague än så länge. 

 //Manuel Tito de Morais, Internationella gruppen 
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