UV-RUGBY

Sydkustens SDKs herralag vid slutspel i SM.

Dubbla guld i NM och
nya mästare i SM

UV-rugbykommittén har under året haft sex kommittémöten, varav två
fysiska och fyra telefonmöten, samt ytterligare planeringsmöten i mindre
grupper bl a för att planera NM, JNM/EM och kommande VM 2009.
UV-rugbykommittén har haft svårt att rekrytera nya medlemmar, herrgrenen är fortfarande vakant sedan drygt ett år tillbaka, ungdomsgrenen
är vakant sedan oktober då Daniel Holmstedt fick arbete i Indien.
En pilotkurs har genomförts för helt nya klubbar att komma igång med
UV-rugby. Bredden inom svensk UV-rugby ökar, men svensk spets består
endast av ett fåtal lag.
Sverige står fortfarande starkt internationellt, det visar inte minst resultaten från NM i februari, där Sveriges damer och herrar tog dubbla guld,
samt att Sveriges juniorer vann NM och kom på en hedervärd tredjeplats
på öppna junior-EM. Men konkurrensen internationellt fortsätter att
öka, där främst Ryssland har gjort framsteg på både dam-, herr- och
juniorsidan. Nya lag presenterade sig på Champions cup, bl a dam- och
herrlag från Turkiet samt herrlag från Ungern.
Junior-SM behöll sin goda uppslutning på äldre juniorsidan med sex lag.
Däremot tappade yngre juniormästerskapet ett lag jämfört med förra
säsongen.

Internationellt
CMAS UW-rugby commission

Under 2008 har Sverige varit representerat av Jonas
Andersson i CMAS UV-rugbykommission.
Internationella domare

Ambitionen är att ha fyra internationella domare i Sverige och då Hans Johansson har valt att dra sig tillbaka
har Sverige fått en ny internationell domare; Rafael Tito
de Morais.
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Landslag

Under året har herr-, dam- och juniorlandslagsverksamhet planerats och genomförts. Landslagen har arrangerat
ett antal träningsläger och har deltagit i mästerskap
enligt nedan:
Senior NM, Täby, Stockholm, Sverige, den 23-24 februari
Herr

Guld
Silver
Brons

Sverige
Finland
Norge

Dam

Sverige
Norge
Danmark

Herrarna besegrade regerande världsmästarna Finland
i finalen och visade därmed att vi hade stora chanser till
revansch under VM 2009. Damerna visade på nytt att de
kan vinna över Norge, vilket skedde i en mycket spännande final som bjöd på förlängning och avslutades med
ett straffavgörande som Sverige gick segrande ur.
Inofficiellt Junior EM, Rødovre, Danmark, den 15-16 november

Guld
Silver
Brons

Ryssland
Tyskland
Sverige

Sverige blev med denna placering Nordiska mästare och
försvarade väl sin tredjeplaceing från förra året.
Med de ovan nämnda internationella resultaten på senior- och juniorsidan visar Sverige ånyo att vi är världens
främsta nation inom UV-rugby.

UV-RUGBY

Champions cup

Svenska mästarna Sydkusten SDK (herrar), respektive
Sjökorna (damer) deltog i Champions cup (”VM” för
klubblag) i Berlin, Tyskland, den 29-30 november. Herrlaget kom på en femteplats, medan damerna placerade sig
på en hedervärd andraplats, snäppet högre än förra året.
Damlaget från Berlin stod åter som vinnare på damsidan
och Norska Molde tog sin andra raka vinst på herrsidan.
Årets Champion cup hade rekord stort antal deltagare
från olika länder, Rysslands damer, Turkiets herrar och
damer och Ungerns herrar var med för första gången.
Sverige har med olika klubblag deltagit på diverse olika
internationella cuper, bl a i Norge, Tyskland, Spanien och
Italien.
Nationellt
Under året har det bedrivits seriespel i tre nivåer;
allsvenskan, elitserien och division 1. Damerna har
spelat i damserien. För juniorerna har yngre- och äldre
junior-SM spelats. Under ett antal säsonger har det varit
svårt att arrangera seriepel i södra/västra samt norra
regionen. UV-rugbykommittén jobbar nu med en design
på ett cupspel, liknande den Norgecup som spelas i vårt
grannland. Denna spelform skulle tillåta lag, som inte är
organiserade nog, att delta i ett reguljärt seriespel. Denna
”Sverigecup” skulle kunna introduceras till kommande
säsong.
SM-slutspel, herr och damsenior, Täby, Stockholm, den 19-20 april
Herr

Sydkusten SDK
SDK Malmö-Triton
Polisen DK

Äldre juniorer

Guld
Silver
Brons

Yngre juniorer

DK Bottenskraparna DK Bottenskraparna
ESURF
Trelleborgs SS
Mixlaget
ESURF

DK Bottenskraparna visade att de har en genomgående
stark juniortrupp och tog i år hem dubbelt guld på juniorSM.
Seriespel

Internationella cuper

Guld
Silver
Brons

Junior-SM, Visby, den 8-9 mars

Dam

Sjökorna
Musslorna
Felix Flix

Sydkusten lyckades, i sitt åttonde försök, att ta hem SMguldet. Därmed är Malmö-Tritons segersvit på sju raka
mästerskap (tangerat rekord, delat av Linköping) bruten.
På damsidan tog Sjökorna sitt andra SM-guld på raken.

Allsvenska Norra

Etta
Tvåa
Trea
Etta
Tvåa
Trea

Allsvenska Södra

Polisen DK
Linköping SDK
DS El Rio

Sydkusten SDK
SDK Malmö Triton
Skäret (Uddevalla)

Elitserien

Damserien

SDK Malmö Triton
Sydkusten SDK
Polisen DK

Felix Flix
Sjökorna
Musslorna

Malmö-Trition tog tillbaka första platsen i elitserien före
förra årets segrare Sydkusten SDK. På damsidan tog
Felix Flix hem seriesegern detta år.
Division 1 Östra

Etta
Tvåa
Trea

Bromma Caviar
Linköping
Polisen DK (B)

Division 1 Södra

Trelleborg
ESURF
Kristianstad

Division 1-serien har spelats inom östra och södra regionen. I norr har tyvärr serien legat nere i några år, men
matcher spelas mellan varven och utifrån dem kan man
ranka Isbjörnarna från Umeå som det starkaste laget.
Två av lagen i sydnorrland Gävlegrodorna och Gripen
från Sundsvall anmälde glädjande nog ett kombinerat lag
till division 1 Östra detta år.
Division 1 Västra och Norra har varit vilande under 2008.
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UV-rugbykommitténs ordförande Kajsa Lindman ihop med Samantha Bonnevier.

Breddverksamhet
Intresseförfrågningar

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 sin närhet. Även en hel del
internationella spelare, som kommer till Sverige under
en kortare eller längre period, har hört av sig och under
säsongen har vi haft danskar, norrmän, tyskar, en belgare
och en från Schweiz i svenskt seriespel.
Breddläger

Dessa breddläger vänder sig till en viss målgrupp och
inga krav på förkunskaper krävs för juniorbreddläger
och dambreddläger. På juniorsidan har tre breddläger
arrangerats med ca 20-30 deltagare per läger. Damerna
har under året arrangerat fyra breddläger för enbart damer, med 20-30 deltagare per läger. Ett nytt försök med
regionala läger har provats under höstsäsongen. Även
herrarna har arrangerat två breddläger med ca 20-35
deltagare.
UV-rugbykursen

Tyvärr har inga övergripande breddläger hållts denna säsong. Istället introducerade kommitten för första gången
en allmän UV-rugbyutbildning den 15 november. Denna
utbildning vänder sig främst till klubbar och utövare som
vill starta upp/komma igång med UV-rugby.
Domare
Regel- och domarkursen

Under säsongen har en Regel- och domarkurs genomförts. Årets kurs baserades för första gången på de nya
internationella relgerna. Beslut om dessa regler togs
vid VM i Bari 2007. Ett stort arbete har lagts ner för att
omarbeta kursmaterialet efter de nya reglerna.
Kursen hölls i Borlänge med 14 deltagare, varav fem
som valde att bara går regeldelen och nio som valde att
utbilda sig till domare.
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Domare

Utöver det vanliga ansvaret att ta ut domare till de olika
seriespelen och SM har följande domare dömt internationellt. På NM har Sten-Åke Sundkvist, Manuel Tito de
Morais och Rafael Tito de Morais dömt. Vid Junior-EM
dömde Kajsa Lindman. Under Champions cup dömde
Manuel Tito de Morais och Rafael Tito de Morais.
PR/information
PR-satsningen har fortsatt med bl a artiklar i DN, Aftonbladet, Kamratposten och diverse lokala tidningar.

Under 2008 sponsrades UV-rugbyn med:
En kostnadsfri minibuss inklusive bensin samt vattenflaskor till seniorlandslagen från LPS AB och LT profilreklam.
Ett genröst ekonomiskt bidrag från Spirova till seniorSM.
Utvecklingsgruppen (tidigare Elitstöd)
Under 2007 ansökte och beviljades för första gången UVrugby medel från RF EIC, dels i form av pengar och dels
i form av utbildningsmöjligheter. Detta samarbete har
fortsatt under 2008. För 2008 är bidraget utökat till att
även bevilja stöd i form av en utvecklingsläger.

Detta utvecklingsläger genomfördes helgen den 11-12
oktober på Bosön. Syftet med helgen var att ta fram en
grenprofil för UV-rugby. Deltagare var utvalda personer
från senior- och juniorlandslag samt eldsjälar inom idrotten, ca 40 personer. Dagarna hade planerats i nära samarbete mellan RF/EIC och UV-rugbyns utvecklingsgrupp.
Samarbetet med RF EIC känns mycket profesionellt och
deras stöd och kompetens fyller ut de luckor som vi idag
saknar inom UV-rugby.
Åtta nya personer har påbörjat ”Prestationsutveckling
genom kommunikation” (tidigare kallad ”Idrottspsykologi”) och de fyra som påbörjade under 2007 har fortsatt.
Totalt rör utbildningen sig om fyra till sju steg, beroende
på slutmål. Det är positivt att se att många av deltagarna
får räkna den tid som dessa kurser tar, normalt tre-fyra
dagar, som arbetstid.

