
Damserien Undervattensrugby 

• Dubbelserie spelas, alla lag möter varandra två gånger utspritt över två serieomgångar.  

• Matcherna är 2*10 minuter effektiv tid.  

• Dampoolen ordnar domare. Om inga lämpliga kandidater finns, dömer tre personer 

från egna laget den matchen man inte spelar. 

• Sekretariat styrs av tre personer från det laget som inte spelar. 

• Krav för deltagande vid SM: minst en serieomgång eller dispens för en av 

damserieomgångarna. Dispenser sökes via dampoolen. 

• Dispensregler:  

o Sjukdom eller skada etc. 

o Graviditet  

o Viktiga högtider, dödsfall i familjen eller andra personliga omständigheter. 

o Skiftarbetare som två veckor innan serietillfälle kan uppvisa schema. 

• Vinnaren av SM spelar Champions cup. 

• Dampoolen upprättar formulär för samt hanterar registrering av samtliga lag och 

spelare inför varje säsong 

• Dampoolen hanterar ansökan om samarbeten och dispenser. 

 

Geografisk indelning av lagen 

Isbjörnarna 
-Norrbotten 
-Västerbotten 
-Jämtland 
-Västernorrland 
-(Dalarna) 
-(Gävleborg) 
Gotland (samarbetar 
idag med 
Isbjörnarna) 

Felix Flix 
-Västra Götaland 
-Jönköping 
-(Halland) 
-(Örebro) 
-(Värmland) 

 

BLUB  
-Stockholm 
-(Uppsala) 
-(Västmanland) 
-(Dalarna) 
-(Västmanland) 
-(Östergötland) 
-(Södermanland) 

 

Black Mermaids 
-Skåne 
-Kronoberg 
-Blekinge 
-Kalmar 

 

• Län inom parantes är sekundärt upptagningsområde, se nedan för definition.  

 

Riktlinjer för klubbtillhörighet i damserien 

Bakgrund och syfte 

• De senaste åren har riktlinjer för lagtillhörighet luckrats upp på grund av bland annat 

spelarbrist. Detta har lett till att det finns lag idag som har svårt att rekrytera trots att 

det finns spelare som är bosatta i det egentliga upptagningsområdet. För att främja fler 

lag och en stark damrugby har det beslutats att en återgång till striktare regler ska 

införas.  

• Syftet är att långsiktigt få fler, jämna och starka lag med en lokal samhörighet. I detta 

beslut förtydligas vilken som är varje spelares hemmaklubb och Dampoolen får en 

tydligare roll med större mandat och mer ansvar. Om det finns spelare som har särskilt 

önskemål om att spela i ett visst lag, kan de ansöka om detta hos Dampoolen. Syftet är 

inte att spelare ska sluta på grund av missnöje med lagindelning.  



 

Geografisk indelning och gränsdragningar 

• Tanken med tydliga geografiska gränsdragningar för lagen i damserien är att markera 

de områden som utgör ”bas” för damlagen. De kvarvarande länen blir sekundärt 

upptagningsområde till lagen för att alla spelare ska ha ett lag att ”tillhöra” som 

utgångspunkt, även om de inte bor i ett område där ett lag har sin bas.  

• Beslutet utgår i första hand från närhetsprincipen för de sekundära länen och i andra 

hand utifrån vilka lag som är i behov av förstärkning i det fall att ett sekundärt län har 

ungefär lika nära till två lag. 

 

Indelningen: beslutet är baserat på de upptagningsområden lagen har idag, har haft historiskt 

samt tydligare definiering av de lag som tidigare inte haft en geografisk anknytning. 

Samarbeten ska vara möjliga för de lag som inte själva har underlag för ett eget lag. De lag 

som vill samarbeta ansöker om detta till Dampoolen.  

Byte av lag: Om spelare vill spela i ett annat lag ska detta vara möjligt, men endast genom en 

ansökan och ett godkännande från Dampoolen.  

Registrering av lag ska vara inskickad till Dampoolen senast 2 veckor innan säsongsstart. En 

spelare kan också ansöka om att byta lag mellan serieomgång 1 och 2, men inte efter omgång 

2. 

 

Mjuk infasning med mål om fyra starka lag 2025 

• 2022/2023 - Mjuk infasning – indelning gäller men samtliga ansökningar godkänns 

• 2023/2024 - Lite striktare  

• 2024/2025 - Ännu lite striktare 

• 2025/2026 - Fyra starka lag med strikta regler för att få spela för annat lag än i det 

område man bor. 

 


