UV-RUGBYKOMMITTÉN
Sammanfattning
• Kommitten har utökat sin möteserie vilket har resulterat i en förbättrad kontinuitet.
• Bredden inom svensk UV-rugby ökar, men svensk spets består endast av ett fåtal lag.
Junior SM drog fler lag än på flera år och de två breddläger, främst för nya lag, har
dragit många deltagare.
• Fler aktiviter för UV-rugby har kommit in i planeringskalendern, bl.a. en juniorcup.
• Konkuransen internationellt är tightare än någonsin och Norden står sig starkt. Det
visar resultaten från årets VM där 5 av de bästa lagen kommer från Norden. Sverige
står sig starkt med 2 silver från VM och en tredje plats för juniorenra på inoficiella
junior EM.
• PR satsningen inför VM har slagit väl ut, med många sponsorer som anslutit sig.
• Elitstödssatsningen (delfinanserat via RF) är igång.
Kommitten
UV-rugbykommittén har under året haft sex kommittémöten, varav två fysiska, samt
ytterligare planeringsmöten i mindre grupper bl.a. för att planera VM. Kommittén har även
införskaffat en signalutrustning och en resultattavla. Dessa kommer att användas dels inom
breddverksamheten, men även för att höja kvalitén på våra arrangemang. Utrustningen
kommer även att hyras ut till klubbar som är intresserade.
Internationellt
Sverige har varit representerat av Jonas Andersson i CMAS UV-rugbykommission.
Under året har herr-, dam- och junior-landslagsverksamhet planerats och genomförts.
Landslagen har arrangerat ett antal träningsläger och har deltagit i mästerskap enligt nedan:
Senior VM, Bari, Italien 26 juli – 5 augusti
Herr
Dam
Guld
Finland
Tyskland
Silver
Sverige
Sverige
Brons
Norge
Norge
Herrarna förlorade så sitt guld efter 20 år. Damerna slog Norge i semifinalen, en bedrift som
inte skett sedan 8 år tilbaka i tiden.
Inofficiellt Junior EM, Rihimäki, Finland, 17-18 november
Guld
Ryssland
Silver
Tyskland
Brons
Sverige
Sverige är åter på pall plats, med 2 sekunder från att spela final mot Ryssland.
Med ovan internationella resultat på senior och juniorsidan visar Sverige ånyo att vi är
världens bästa nation inom UV-rugby.
Herrarna (seniorer), har även spelat en landskamp mot Finland som slutade lika.
Champions cup
Svenska mästarna Malmö-Triton (herrar), respektive Sjökorna (damer) deltog i Champions
cup (”VM” för klubblag) i Berlin, Tyskland, 10-11 november. Herrlaget kom på en

fjärdeplats, medans damerna placerade sig på en hedervärd tredjeplats, med udda
målsförluster mot Norge och Tyskland som tog andra respektive förstaplatsen.
Internationella cuper
Sverige har med olika klubblag deltagit på diverse olika internationella cupper, bl.a. i Norge,
Tyskland och Italien.
Nationellt
Under året har herrseniorerna bedrivit seriespel i tre nivåer; allsvenskan, elitserien och
division 1. Damerna har spelat i damserien. För juniorerna har yngre och äldre junior SM
spelats.
SM-slutspel, herr och damsenior, Helsingborg,12-13 maj
Herr
Dam
Guld
SDK Malmö-Triton
Sjökorna
Silver
Sydkusten SDK
Felix Flix
Brons
Polisen DK
Musslorna
Malmö-Triton blev svenska mästare på herrsidan. De vann sitt sjunde raka SM-guld och
tangerar därmed Linköpings rekord. På damsidan tog Sjökorna över SM titeln från Musslorna
efter sudden death spel mot Felix Flix.
Junior-SM, Eslöf 10-11 mars
Äldre juniorer
Guld
DK Bottenskraparna
Silver
ESURF
Brons
Trelleborg SS

Yngre juniorer
Trelleborg SS
Skäret SS UV-Rugby
DK Bottenskraparna

DK Bottenskraparna visade upp ett starkt äldrelag och tog över SM tileln från ESURF. Detta
är Bottenskraparnas först SM guld på äldresidan. På yngre sidan fick dock Bottenskraparna se
sig besegrade av både Skäret och Trelleborg. Trelleborgs yngre lyckades denna säsong ta guld
efter förra årets andra placering.
Seriespel
Etta
Två
Trea

Allsvenskan Norra
Polisen SDK
DK Bottenskraparna
Linköping SDK

Allsvenskan Södra
SDK Malmö Trition
Sydkusten SDK
Skäret (Uddevalla)

Elitserien
Sydkusten SDK
SDK Malmö-Triton
Polisen DK

Etta
Två
Trea

Division 1 östra
DK Bottenskraparna
DK Nemo
DS El Rio

Division 1 västra
Skäret UVR B
Felix DF
S:t Helena (Skövde)

Division 1 Södra
ESURF
Trelleborg
MSDK

Damserien
Sjökorna
Felix Flix
Musslorna

Elitserien fick en ny vinnare i form av Sydkusten SDK efter en 7-årig serievinnarsvit av
Malmö-Trition. Även på damsidan bröts en serievinnarsvit när Sjökorna tog hem serien efter
Musslornas dominans under tidigare 3 år.
Elitseriekvalet, som provades för första gången förra säsong är nu etablerad och förfinad.

Division 1 serie har spelats inom det östra, västra och södra spelområdet. I norr har tyvärr
serien legat nere i några år, men matcher spelas mellan varven och utifrån dem kan Umeå ses
som norras vinnare denna säsong.
Breddverksamhet
Under verksamhetsåret har det kommit intresseförfrågningar från ca 20-30 personer som varit
intresserade att börja med UV-rugby. Dessa har fått information om kontaktpersoner och
klubbar i närheten.
2st klubbreddläger har arrangerats under året, ett i Kristianstad och ett i Borlänge. Totalt
deltog ca. 80 personer. Till klubbreddläger är alla som vill lära sig mer om UV-rugby
välkomna. Kommitten arrangerar dessa läger i samarbete med olika klubbar runt om i landet.
På juniorsidan har 2 st breddläger arrangerats med ca,. 30st deltagare per läger. Damerna har
under året arrangerat 4st breddläger för enbart damer, med 30-talet deltagare per läger. Även
herrarna har arrangerat ett läger med ca. 45st deltagare.
Domare
Under säsongen har en Regel- och domarkurs genomförts, 8 st nya domare utbildades och 3st
lärde sig mer om UV-rugby regelverket.
Utöver det vanliga ansvaret att ta ut domare till serierna och SM har följande domare dömt
internationellt:
VM
Sten-Åke Sundkvist och Manuel Tito de Morais
Junior EM Kajsa Lindman
PR/information
Under denna säsong har prioritets lagts på att marknadsföra UV-rugbyn via VM i Bari,
Italien. Denna satsning har fallit mycket väl ut, men flera artiklar i olika tidningar och ett
inslag i TV4 sporten. UV-rugbyn har även haft nöjet att få knyta till sig en huvudsponsor,
SAAB Underwater System. Ambitionen är att detta är en långsiktig samarbete, med ett första
avtal för år 2007. Totalt lyckades kommitten knyta till sig cirka 20st olika sponsorer inför
VM.
Elitstöd
Nytt för i år är att vi ansökt om och blivit beviljade stöd från Riksidrottsförbundets
elitidrottscentrum på Bosön (RF EIC). Vi blev beviljade stöd i form av pengar och
utbildningsmöjligheter. Ett av kriterierna för att ta del av detta stöd är att vi inom UV-rugbyn
utformar en så kallad Utvecklingsplan, där det framgår hur vi långsiktigt har tänkt för att
utveckla vår verksamhet. Det erhållna stödet har utnyttjats till att under en Utvecklingshelg på
Bosön påbörja framtagandet av en Utvecklingsplan. Vidare har även fyra individer kunnat
påbörja en idrottspsykologik utbildning på Bosön.

