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Syfte och Inbjudna
Syfte: Att skapa en enad vision för svensk UV-rugby. Att skapa förståelse mellan klubbar och mellan 
klubbar och kommittén. Att öppet framföra och diskutera propositioner och motioner till UV-
rugbykommittén. Att styra kommitténs arbete kommande år.

Inbjudna: Alla klubbmedlemmar inom svensk uv-rugby. Varje klubb förväntas delta med åtminstone 1 
medlem som framför klubbens röst.

Deltagande klubbar – 14st: 
ESURF, Nemo, Polisen, Linköping, Felix, Bottenskraparna, Isbjörnarna, Kalmarsund, Malmö Triton, 
Jönköping, Masen, Kristianstad, STIL, Trelleborg, Uddevalla
Damlagen: Isbjörnarna, BLUB (Stockholm), Black Mermaids

Antal deltagare på mötet: ca 36st
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Agenda

1. Presentation av deltagare (namn och klubb)

2. Organisation

3. Ekonomi (ekonomiskt flöde, budget 2023, bidrag)

4. Seriespel och SM (senior & junior)
Upplägg Mix. Damserien. Finansiering (individuell tävlingslicens avskaffad).

5. Ungdomsverksamhet

6. Nya medlemmar till UVR-kommittén behövs

7. Kommunikationsmedel inom Svensk UV-rugby

8. Sprida lyckade satsningar & metoder

9. Avslut
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UV-rugbykommittén
Kommitténs konstituering:

• Kajsa – Ordförande, Ekonomi och bidrag
• Marcus – Seriegrenledare, Webb
• Robin – Teknikansvarig
• Manuel – Webb, Internationellt, Badhus, Landslagsstöd (klädinköp) och Domaransvarig
• Vakant – Seniorlandslagsgrenledare
• Vakant – Ungdomsgrenledare
• Vakant – Domargrenledare
• Vakant – Kommunikation koordinerare

Närstående:
• Badhusgruppen: Sam
• Sponsorgruppen: Anton, Ivo, Eric, Nina
• Förbundskaptener och assisterande förbundskaptener

• Herrar: Stefan, Jens och Emanuel
• Damer: Robin, Mattias
• Juniorer: Adam, Eric och Victor (Juniordamer: vakant)

• Dampoolansvarig: Jessica Borgström Mellergård
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Organisation
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Ekonomi – pengaflödet

Länk till SSDF Bidragsinfo: https://ssdf.se/foreningsinformation/bidrag-och-stod
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Seriespel och SM
• Upplägg serie & SM (Mix)

• Vi har nya bestämmelser denna säsong.
• Det uttrycktes att det gick för fort och att vi bör återbesöka i god tid inför nästa säsong.
• Grundläggande målkonflikt:

1. SM bör vara för “riktiga klubblag” - För att det ska värt nåt och vara rättvist.
2. Alla på elitnivå ska ha möjlighet att vara med i SM - Som morot för elitsatsande och 

för att få matchträning på högsta nivå.
• Vad är bäst för svensk UV-rugby? Hur vill vi att det ska fungera? Långsiktigt mål?
• Metod för att ta fram nya bestämmelser (förslag, röstning, datum, ...)

• Damserien
• Jessica Borgström Mellergård organiserar serien och arbetet kring bestämmelserna

• Finansiering? - Individuell tävlingslicens avskaffad!
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Ungdomsverksamhet
Några klubbar berättar...

DK Bottenskraparna:
• Ren juniorträning
• Många ledare
• Team building
• Långsiktig satsning – det tar tid!
• Prata UVR hela tiden, med alla
• Kommunicera med föräldrarna
• ”Föräldrar möten”
• Föräldrar får vara med och 

träna (och blir stolta över vad 
deras barn klarar av)

• Filma träningar, klubbmatcher
• Tiktok
• Ta med en kompis
• Lokaltidning och radio

Isbjörnarna:
• Synas digitalt: FB, Insta, Web
• Lokaltidning
• Inte satsa på prestation – bara 

ha kul
• Involvera föräldrar så de blir 

postiva och i sin tur pratar med 
andra föräldrar.

• Någon ledare tar hand om 
föräldar

• Skämta om de ”läskiga” delarna 
av UVR

• Ta med en kompis
• Ren juniorträning

Trelleborg:
• Seniorer tar med egna barn, 

som tar med en kompis, som 
tar med en kompis

• Synas på sociala medier
• Besöka skolor
• Speciella tränar för de juniorer 

som vill träna med 
seniorer/satsa mera

• Prata med föräldrar – göra 
delaktiga

• Finansiering: seniorer betalar 
för juniorer, så mycket som 
möjligt gratis
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Medlemmar till UVR kommittén
Vi behöver fylla på kommittén. Vi funderar på att inte rekrytera till en specifik position (ex 
seriegrenledare), utan mer få in bra personer så kan kommittén fördela uppgifter inom sig.

Vakanser:
• Seniorlandslagsgrenledare (hjälpa FK + ass FK med bassängbokningar, mästerskapsplanering, 

klädinköp, mm)
• Ungdomsgrenledare (jobba för att vi får fler aktiviteter för ungdomar inom UVR, nära samarbete 

med klubbar)
• Domargrenledare (utse domare till serieomgång och SM, koordinera/hålla i Regel & Domarkurs)
• Kommunikation koordinerare (säkra att vi får ut information via våra kommunikationskanaler)
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Kommunikationsmedel
I dagsläget används:
• Generellt: Facebook, Instagram, Hemsidan, UV-rugbynytt
• Lagledare & UVRK: Slack
• SSDF: Förbundsnytt, DYK

Öppen diskussion:
• Räcker ovan? Summering av kommentarer: antal medier räcker, men något kanske behöver bytas ut.
• Vart behöver vi synas/nå ut? Summering: mer Instagram och ev även TikTok då det är där ungdomar återfinns.
• Vad saknas - vad är vanligast bland ungdomar? 
• Ring-in till panelmöte med UVRK? Se återkoppling på senare bild gällande detta mötes upplägg.

Önskvärt att UVRK: 
• Utvärdera nytt kommunikationsverktyg (istället för Slack), exempelvis: Teams, Discord, Telegram
• Bildarkiv – finns ett idag som är tillgängligt för UVRK. Önskvärt att UVRK kikar på hur ”alla” kan ta del av dessa 

bilder (och videos?)
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Lyckade satsningar & metoder
• Hur blir vi fler? Borde vi sprida lyckade och mindre lyckade metoder för att rekrytera juniorer 

respektive seniorer?
• Få in pengar, söka bidrag, kontakter med SISU, ...

Öppen diskussion, dela era erfarenheter – nedan blandade punkter från olika klubbar:

Flera damer:
• Ren damträning
• Erfarna damer hjälper 

nya damer
• Damtränare
• Särskilda satsningar på 

fler damer, köra några 
rena damträningar 
innan samkörning med 
klubbträningar

• Rena damläger

Ny rekryteringar:
• Gå ihop flera klubbar och  

samarbete.
• Köra samträningar med 

klubbar med färre spelare
• Bjud in Triathlon (juniorer) 

har inget att göra på 
vintern.

• Kontakta militärförlägg-
ningar, polis mfl och 
erbjud vattenträning

Social medier:
• Lägg ut träningsklipp
• Lägg ut ”knasig idéer/aktiviteter”

• Köra en utmaning via ex Facebook
• Samla bilder / videos i en bild bank
• Anlita en fotograf, skriv  avtal innan om användandet av 

bilderna!
• ”Utställning – visa din förening” (gärna nära kaffe 

sutomaten )
• FB-event
• Instagram: varierandebilder
• Utbilda klubbmedlemmarna hur man gör filmer med 

”content” ex via TikTok
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Wrap up och Medskick 

Återkoppling i chatt:
• DKB: Två träffar per termin. En timma. 

Tematiska träffar. En dragning och sen 
diskussion. Bra jobbat av kommittén!

• Björn LSDK: Tycker det här var bra och att 
ni i kommittén är på rätt spår.

• Andreas Tael (Polisen): Bra initiativ! Tack, 
skicka ut en survey så vidarebefordrar jag 
det till laget så får ni in feedback från oss.

• Jens: Märta är en hjälte och det var bra att 
hon var med på mötet.

• Jessica Borgström Mellergård: Bra initiativ, 
bra sätt att få koll på vad som händer/har 
hänt med mycket detaljer om man missat 
diskussioner i andra kanaler.

• ESURF Robin: Kul med så mycket närvaro 
och att man ser att där faktiskt finns många 
med stort intresse för Sveriges UV-
rugbyframtid!

Återkoppling i chatt, forts:
• Märta Martin-Åkesson: Bra format för 

dialog och att dela lärdomar - fångar upp 
diskussion mycket bättre än format som 
slack. Kanske ett annat namn som mer 
beskriver vad mötet ska uppnå, svårt att 
veta vad man vill uppnå med en riksdag. 
Jag tänker att det är något väldigt formellt 
där beslut ska fattas genom beslut.

• André Öberg: Bra upplägg på mötet, fler 
men kortare möten 45 min. 
Viktigast för UVRK 
1: förutsättningar för bredd då får vi elit så 
småningom 
2: Färre breddläger men längre fre-sön då 
det är slitigt med att resa 6-7 timmar enkel 
väg och sedan 4-5 timmar i vattnet.

• Nina Berggren: Bra format som gav bra 
närvaro.

Summering av återkoppling av mötet: Önskavärt att vi kör fler liknande möten, men med 
begränsad angande och tid. Formen för mötet var bra.

Återkoppling i chatt, forts:
• Anders Hansson: Jag gillar mötestypen och 

vill ha mer sånt. Bra att höra andras åsikter 
och insikter. Skulle vilja ha smalare scope
tex serie&sm enbart på ett möte och sen 
ett om juniorer.

• Markus Bergman: Kul med stort intresse, 
uppskattar allt driv som finns! Med mer 
frekventa & kortare möten kan vi 
förhoppningsvis få fler klubbmedlemmar 
att närvara på dessa möten. 

• Svampboll Snedpass (Nemo Martin): Gillar 
oxå detta möte, men som tidigare talare: 
Ofta men kortare. Tyvärr ingen 
representant här från juniorlandslaget?

• Dan Karlsson: Som många andra sagt, bra 
men gärna fler och mer fokuserade.




