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UV-rugbykommittén, Verksamhetsberättelse 2013 

Kommittén 
 
Johnny Bäck har under hösten antagit posten som ordförande i kommittén. Jenny Axén Mårtensson har lämnat kommittén och Elin 
Assarsson har tagit över rollen som ansvarig för damgrenen och som ansvarig för ungdomsgrenen har Erika Lindström ersatt Hanse 
Sandblom. På posten som PR ansvarig är det en vakans efter det att Maria Melin hoppat av. 

Möten 
Kommittén har haft sjumöten under året, ytterligare planeringsmöten har genomförts inför seriespel, SM, JNM och Junior/Dampoolen. 
 

Nationellt 

Senior SM slutspel 
Mästerskapet arrangerades av Polisens DK och spelades i Oxelösund den 27-28 april 

Slutresultat Damer Herrar 
SM-guld Black Mermaids SDK Malmö Triton 
SM-silver Lk Fighters Polisens DK 
SM-brons Stadskossorna Linköpings SDK 

Junior SM slutspel 
Mästerskapet arrangerades av Bromma Caviar i Husbybadet, Stockholm. 9-10/3 

Slutresultat Äldre Junior SM Slutresultat Yngre Juniorer  
Felix Trimix Skånes Yngre 
Malmö Triton Isbjörnarna  Umeå 
Caviar Mix  
Skåne Norr Mix  

Seriespel 
Under säsongen 2012-2013 har fyra serier spelats. 

Seriesegrare 
Elitserien Polisens DK, Stockholm 
Damserien Black Mermaids 
Division 1 östra Polisens DK B, Stockholm 
Division 1 södra Esurf, Eslöv 

Domare 
Under säsongen 2012-2013 har domare utsetts från UV-rugbykommittén för att döma Elitserien. Domare har också utsetts för att döma 
Senior SM och Junior SM. Domare från Sverige har dömt Mästerskap/Internationellt: 
EUWRL2 (Molde) - Rafael Tito de Morais 
EUWRL3 (Köpenhamn) - Kajsa Lindman & Sten-Åke Sundkvist 
NM (Sandefjord) - Rafael Tito de Morais & Kajsa Lindman 
JNM (DK) - Rafael Tito de Morais 
Champions cup (Berlin) - Kajsa Lindman 
 
 
Läger 

Under året har Förbundskaptenerna genomfört 11 landslagsläger (herr 4, dam 3 och junior 3). 
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Bredd 
Deltagande på FRIKS som en del av ett löpande arbetet att hålla kontakten med andra delar inom SSDF och för att kunna stödja de 
klubbar som vill använda UV-rugby som en del av fridykarträningen. Vi har haft ett juniorbreddläger i Enköping för minijuniorer och ett 
breddläger för juniorer i Hallsberg. 

Juniorbredden 
  
Under året har juniorpoolen jobbat med att dela upp Sverige i aktivitetsområden och anordnat ett breddläger för minijuniorer i Enköping. 
Inom juniorpoolen så ska de ansvariga försitt  område ha ungefärlig koll på hur många juniorer som det finns ,ha kontakt med de 
klubbarna för stöttning och när det gäller läger att de ska få hjälp med organisationenr. Två av de inom juniorpoolen som även är 
juniortränare i sina hemmaklubbar har gått en ledarskapsutbildning på Bosön. Det har startats en ny klubb med just nu bara, miniorer i 
Tillbergabadet som ligger norr om Västerås. 

Internationellt 

CMAS UW Rugby Commission 

Manuel Tito de Morais har representerat Sverige i CMAS UW Rugby Commission. 

Internationella domare 
Sverige har fyra internationella domare och dessa har deltagit på NM, JNM, European UW-Rugby League och Champions Cup. 

Senior Landslag dam 
Efter viss ovishet om var och vad för mästerskap som skulle hållas, så ställdes målet slutligen in på NM i Sandefjord. Det arrangerades 
två stycken landslagsläger för damerna. Lägren hölls i Hallsberg under coachning av förbundskapten Tommy Carlbom och assisterande 
förbundskapten Johan Jonsson. Damlandslaget deltog också i Elrio cup med en placering på 13:e plats. Med truppen på femton spelare 
varav nio stycken landslagsdebutanter, placerade sig damlaget på 3:e plats och fick brons. Den 30/11-1/12 hölls det första 
landlslagslägret som uppstart mot NM 2014 och på långsikt mot VM 2015 

Senior Landslag herr 
Säsongen präglades av fortsatt osäkerhet kring den internationella mästerskapsplaneringen. CMAS WC anordandes i Kazan, men då 
bassängen som erbjöds ej motsvarande regelverket för UV-rugby deltog ej UV-rugby som disciplin. Då detta stod klart bjöd Sverige utan 
framgång in världens landslag till en landslagsturnering i Stockholm. Den 15-16 juni spelades fyra matcher mot Norge i Sandefjord med 
resultaten 5-4, 1-4, 2-7, 1-1. Den svenska truppen bestod av 16 spelare av vilka hela 9 stycken gjorde sin landslagsdebut. Matcherna 
föregicks av tre landslagsläger. Ytterligare ett läger genomfördes under hösten som uppstart av säsongen 2013-2014 och NM 2014 i Åbo, 
Finland. Förbundskapten under säsongen var Anders Magnusson med Fredrik Åström som assisterande förbundskapten. 

Juniorer Landslag 
Nordiska Mästerskapet för junior spelades Köpenhamn, Danmark helgen 16-17 november. Sverige placerade sig på sjätte plats. 

De äldre juniorerna deltog i el Rio Cup och placerade sig på 8:e plats.  

Champions cup 
Champions cup är UV-rugbyns europacup för mästarlag 
Champions cup spelades den 23-25 november i Berlin. Från Sverige deltog Svenska herrmästarna SDK Malmö Triton som kom på 5:e 
plats och Black Mermaids och placerade sig som 4:e lag. 

European UW-Rugby League 
European UW-Rugbyleague är en europaliga för inbjudna lag och svenska lag som deltar i EURL är Polisens DK och SDK Malmö Triton 
och Rafael Tito de Morais var huvuddomare. 

Sammanfattning 
Kommittén har under året genomfört seriespel, SM arrangemang för både juniorer och seniorer. Kommittén kommer att fördjupa sina 
ansträngningar på att bredda verksamheten främst genom att underlätta för föreningar att komma igång med uv-rugby, särskilda 
stödåtgärder till de klubbar som satsar på ungdomsverksamhet. Exempel är t.ex. att hjälpa till med ansökningar till Idrottslyftet, förenklade 
regler och stöd vid arrangemang av nybörjarturneringar. Arbetet med utvecklingsplanen för svensk uv-rugby har fortsatt. Arbetet under 
året har präglats av tillförsikt och med sikte på ett ökat antal spelare och lag.  


