
 UV-Rugbynytt 

 -  För ett enat uv-rugbysverige 

 Ordföranden har ordet 
 Hej  UV-rugby  Sverige  och  alla  andra  som 
 läser detta brev! 

 Delar  av  UVRK  tog  sig  en  paus  efter  EM 
 och  därav  detta  försenade/sammanslagna 
 kvartals UV-rugbynytt! 

 Mycket  hände  i  kvartal  2  med  sista 
 omgång  av  seriespel,  JSM,  SM, 
 landslagsläger,  landskamp  och  slutligen 
 EM  i  Stavanger.  Utöver  detta  så  hölls 
 även SSDF:s Förbundsmöte. 

 Lite organisatoriskt: 
 Nya  styrelsen  för  SSDF  gav  mig  (Kajsa) 
 fortsatt  förtroende  som  ordförande  för 
 UVRK.  Juniorförbundskapten  Adam 
 Widing  har  stärkt  upp  ledningen  för 
 juniorlandslagen  med  2  assisterande 
 förbundskaptener  i  form  av  Erik 
 Sörstadius  och  Victor  Lundin,  båda 
 hemmahörande i Felix DF. 

 Jag hälsar båda varmt välkomna! 

 Kajsa Lindman 
 Ordförande 
 tf. ekonomiansvarig 

 Nu  återstår  det  att  få  till  Förbundskapten 
 och  assisterande  till  juniordamerna.  Jag 
 har  anlitat  Caroline  Åhman  (Isbjörnarna) 
 och  Lisa  Berg  (Bottenskraparna)  att  hjälpa 
 mig  med  detta.  Hör  av  dig  till  dem  om  du 
 är  intresserad  eller  vill  föreslå  någon. 
 Annan  roll  som  också  behöver  tillsättas  är 
 Kommunikationsansvarig.  Hör  av  dig  till 
 mig om intresse finns! 

 Under  EM  genomfördes  ett  Nordiskt 
 möte  .  Manuel  och  Erika 
 deltog  på  det  mötet  från 
 Sveriges  sida.  En  rapport  från 
 mötet  finns  senare  i 
 UV-rugbynytt. 

 Angående bidrag: 
 En  påminnelse  om  att  avslut  av  både 
 Återstartsstödet  och  Verksamhetsstöd 
 Vuxna  har  förlängts  till  slutet  av  2022!  Ni 
 som  inte  redan  har  genomfört  era 
 planerade  aktiviteter  -  se  till  att  ni  gör  det 
 nu. Vid årsslutet fryser pengarna inne. 

 Återkoppling  -  ny  säsong  och  nya  tag  - 
 vad  vill  du  att  vi  i  UVRK  skall  jobba  med? 
 Vad  saknas?  Din  återkoppling  är  jätteviktig 
 för svensk UV-rugbys framtid! 

 Det  vara  allt  från  mig  detta  kvartal! 
 Hoppas  att  ni,  liksom  jag,  njuter  av  att  vi  är 
 igång igen! 

 //Kajsa 



 SM & Serien 
 Serierna 
 Planering  för  seriespelet  i  de  olika 
 regionerna  pågår.  Ambition  finns  att  ha  tre 
 divisioner:  Sydvästra,  Norra  och  Östra, 
 men  det  är  ännu  inte  säkert  att  det  blir  av 
 för  Sydvästra  och  Norra.  Det  vore  ju 
 väldigt  roligt  och  bra  för  sporten  om  vi  fick 
 igång  detta,  om  det  så  bara  är  en  eller  två 
 omgångar. 

 För  Stockholmsområdet  behöver 
 bassängbokningar  för  våren  2023  komma 
 in  redan  inom  några  veckor,  så  det  är 
 bråttom  att  planera  division  Östra. 
 Lagledarna  diskuterar  i  UVR-Slack 
 chatten. 

 SM 2023 
 SM  2023  är  preliminärt  planerat  till  helgen 
 27/5.  Vi  saknar  arrangör.  UVR-kommittén 
 skulle  gärna  se  att  det  arrangerades 
 nånstans  lite  söderut  då  det  var  länge 
 sedan.  Att  arrangera  SM  är  ett  bra  sätt  att 
 få  uppmärksamhet  för  UVR  lokalt  och  är 
 inte  så  svårt  som  det  kanske  låter. 
 Kommittén stöder. 

 JSM 2023 
 Även  JSM  behöver  arrangör.  Preliminärt 
 datum  är  helgen  6/5.  Här  vore  det  bra 
 med  en  plats  som  är  lätt  och  billig  att  ta 
 sig  till  för  lag  från  hela  landet.  Och  det 
 vore  också  trevligt  att  ha  det  på  ett  annat 
 ställe än de senaste åren. 

 Bestämmelser 
 För  SM  2022  blev  det  ganska  fria  regler 
 kring  deltagande.  En  orsak  är  pandemin 
 som  skakat  om  våra  rutiner.  Seriespel  har 
 inte  bedrivits  i  alla  delar  av  landet.  Nån 
 laganmälan  vid  årsskiftet  som  tidigare 
 krävts  gjordes  inte.  Det  bestämdes  då  att 
 vi  skulle  diskutera  vilka  bestämmelser  vi 
 vill ha framåt. 

 Det  finns  en  målkonflikt  mellan  att 
 premiera  rena  klubblag  och  att  ge  alla  på 
 elitnivå  möjlighet  att  delta.  Jag  ser  inte 
 någon  uppenbar  enkel  lösning  på  den. 
 Sammanslagningar  av  lag  är  ju  en 
 gammal  företeelse,  och  det  är  ofta  av 
 nöden  tvunget.  Ett  av  grundproblemen  är 
 ju  en  under  längre  tid  generellt  minskad 
 aktivitet  och  färre  lag.  Men  någon  sorts 
 ordning måste vi ju ändå ha. 

 Det  lutar  åt  en  modell  ungefär  som 
 2019/20  med  att  SM-laguppställning  låses 
 vid  årsskiftet  (se  www.uv-rugby.se/serie  ), 
 samt  krav  på  att  laget  deltagit  i  seriespel, 
 men inget är bestämt. 

 Undertecknad  har  initiera  en  diskussion 
 med  alla  lagledare,  men  skulle  gärna  få 
 mer  feedback  och  konkreta  ideer.  Inkom 
 gärna  med  detta,  gärna  genom  din 
 lagledare. 

 Kontakta  gärna  mig  om  ni  har  frågor  eller 
 tankar kring något av detta. 

 //Marcus 

https://www.uv-rugby.se/serie


 Seniorlandslagen 
 Referat från EM 
 Från  25  juni  till  den  1  Juli  gick  det 
 europeiska  mästerskapet  i 
 undervattensrugby  av  stapeln  i  Stavanger, 
 Norge.  Tio  herrlag  och  åtta  damlag  deltog 
 och  Sverige  var  ett  av  länderna  som 
 representerades  på  båda  sidorna. 
 Herrarna  klarade  sig  galant  genom 
 gruppspelet  men  mötte  tufft  motstånd  i 
 form  av  de  finska  herrarna  i  kvartsfinalen. 
 Herrarna  slutade  på  en  5e  plats  i 
 mästerskapet.  Tyskland  fick,  efter 
 förlängning  och  straffar  mot  Danmark,  till 
 slut ta hem guldet 

 Bild: Stavanger_Scuba 

 Även  damerna  klarade  sig  bra  genom 
 gruppspelet.  I  slutspelet  förlorade  de 
 svenska  damerna  med  0-1  mot  Norge 
 men  vann  bronsmatchen  mot  Finland  efter 
 förlängning  och  straffar.  Stort  grattis  till 
 EM-bronset!  Norska  damerna  vann 
 slutligen i finalen mot Tyskland. 

 Kommande säsong 
 I  juli  nästa  år  är  det  det  dags  för  VM. 
 EM:et  har  varit  en  bra  mjukstart  och  nu 
 gäller  det  att  förbereda  oss  på  bästa  sätt 
 för  kommande  utmaning.  Fram  till  VM:et 
 kommer  både  herr-  och  damlagen  ha  ett 
 antal  läger  som  inledningsvis  kommer  att 
 vara  öppna  för  alla  som  vill  delta. 
 Kalendern  är  uppdaterad  med  de 

 planerade  datum  för  lägren.  Eftersom 
 VM:et  kommer  att  spelas  i  en  stor 
 bassäng  kommer  vi  att  försöka  att  även  ha 
 lägren  i  stora  bassänger  (t.ex.  Jönköping 
 eller Kalmar). 

 För  damerna  görs  anmälan  till 
 landslagslägren  genom  damlandslagets 
 Slack.  För  herrarna  görs  anmälan  till 
 landslagslägren genom Laget.se 

 Damerna  har  dessutom  ett  breddläger 
 inplanerat  den  17e  september  i  Mullsjö. 
 Anmälan sker genom Facebook. 

 //Robin 
 Juniorlandslagen 

 Lägg  19:e  November  på  minnet  för  då  är 
 det  dags  för  junior  NM.  Tills  dess  ska  vi 
 hinna med hela fyra läger. 

 Datumen för lägren är följande: 

 September 
 10-11 Mullsjö 
 24-25 Mullsjö 

 Oktober 
 15-16 Mullsjö 
 November 
 5-6  förmodligen  i 
 Trelleborg  (mer  info 
 kommer) 

 Vi  välkomnar  alla  juniorer  på  lägrena, 
 oavsett  om  man  satsar  på  mixlaget  (21  år 
 eller  yngre)  eller  damlaget  (24  år  eller 
 yngre). Anmälan via  formulär  . 

 Läger  1  och  2  är  öppna  breddläger  medan 
 3 och 4 är uttagnings- och sparringläger. 

 Dela  gärna  informationen,  och  prata  med 
 era  lagkamrater  för  att  hjälpa  oss  att  få  så 
 många juniorer som möjligt till lägren! 

 Har  ni  frågor  tveka  inte  att  höra  av  er  till 
 någon  av  oss,  kontaktuppgifter  se 
 hemsidan  . 

 //Adam, Erik & Victor 

https://forms.gle/FB3MEerHrRAYWbhi7
https://www.uv-rugby.se/Landslag/Juniorlandslagen/


 Badhusgruppen 
 Sam  och  Manuel  deltog  på  återöppnandet 
 av  Högdalsbadet  med  deltagare  från 
 Nisses  fridykning  och  från  Stockholms 
 uv-rugby  juniorer,  förutom  politiker  och 
 media.  Dock  lyckades  vi  inte  komma  med 
 i  tidningarna  .  Men  tack  vare  Sam  har  vi  nu 
 en  bassäng  i  Stockholm  som  är  anpassad 
 för  UVR  (fästen  för  linor  &  korgar  och 
 även  en  mitten  markering)!  Nu  är  det 
 också  klart  att  badet  kommer  att  köpa  in 
 två korgar från Malmsten. 

 Sam & </Manuel> 

 Domaransvarig 
 Regel/Domarkursen  är  nu  flyttad  till 
 helgen  3-4  december  på  grund  av  för  få 
 anmälda.  Samma  lokal  i  Högdalsbadet  är 
 bokat  och  DK  Nemo  kommer  att  hjälpa  till 
 med det praktiska. 

 Alla  som  har  ett  intresse  av  att  lära  sig 
 mer  om  reglerna  borde  anmäla  sig  även 
 om  de  just  nu  inte  är  intresserade  av  att 
 döma matcher. 

 </Manuel> 

 Internationella gruppen 
 Under  E2022  i  Stavanger  hölls,  förutom 
 lagledarmötet,  tre  andra  möten  med 
 internationell  prägel:  CMAS  UWR 
 Commission  möte,  Nordiska  mötet  och 
 UWR League möte. 

 På  Lagledarmötet  (Technical  meeting) 
 tog  Rüdiger  Hüls,  Commission  Director, 
 möjligheten  att  presentera  den  nya 
 Commission  organisationen  för  alla 
 deltagare. 

 [bild på nya organisationen] 

 CMAS  UWR  Chief  Referee  och  CMAS 
 Sports  President  deltog  på  CMAS  UWR 
 Commission  mötet  tillsammans  med  de 
 övriga  Commission  medlemmarna,  på 
 plats eller via konferens. 

 Under  mötet  diskuterades  bl.a.  Open 
 European  Junior  Championship  2022  i 
 Izmir,  planerad  för  november.  De  två 
 Commission  medlemmarna  från  Turkiet 
 tar  avstånd  från  arrangemanget  och 
 hänvisar  till  Turkiska  förbundet  där  det  har 
 varit  ganska  turbulent.  Bl.  a.  hade  inte 
 arrangörsavgiften  betalats  till  CMAS  för 
 mästerskapet  (detta  gjordes  dock  senare 
 under  EM  veckan).  Det  finns  nu 
 information  om  detta  mästerskap  via 
 CMAS  hemsida  eller  direkt  på 
 www.uwr2022.com  . 

 Även  nästa  senior  mästerskap,  VM  2023  i 
 Montreal,  har  lite  orosmoln  över  sig. 
 Arrangören  har  förstått  att  det  finns 
 motstånd  att  spela  i  en  20  m  lång  och  5  m 
 djup  bassäng,  så  Commission  har  begärt 
 in  återkoppling  vilket  de  nordiska  länderna 
 svarat  på.  Dock  har  inte  Commission 
 sammanställt  det  hela  så  ingen  vet  vad 
 nästa  steg  är.  Commission  kommer  att 
 utse  en  Technical  Delegate  för 
 mästerskapet  på  sitt  nästa  möte  i 
 september. 

 Enligt  CMAS  Sports  President  har  UWR 
 Commission  möjlighet  att  ändra  de  undre 
 åldersgränserna  vi  för  närvarande  har, 

https://www.mitti.se/nyheter/gladje-nar-hogdalens-simhall-oppnade-igen/repvfg!NsVMl3XltX7HOdFaX0cHA/?fbclid=IwAR0S5GUgI6jcXe7UwCLblqF2kgNnuISya6vK0G611EFVa3k9KDySYjC_M-k
http://www.uwr2022.com/


 som  inte  riktigt  blev  som  Commission 
 hade  önskat  det,  så  Commission  förslaget 
 ska  skickas  in  igen  med  en  tydlig 
 förklaring  så  CMAS  BoD  förstår  att  det  är 
 genomtänkt. 

 På  Nordiska  mötet  deltog  alla  de 
 nordiska  UVR  ordföranden  på  plats.  På 
 mötet  beslutade  de  nordiska  länderna  att 
 flytta  NM  för  juniorer  2022  till  helgen  19-20 
 november  och  för  att  bli  fyra  stycken 
 damlag,  också  bjuda  in  Tyskland  och 
 ändra  det  till  ett  U24  mästerskap.  Mix 
 mästerskapet  fortsätter  att  vara  ett  U21 
 mästerskap. 
 Det  beslutades  också  att  ett  “5-Nations” 
 mästerskap  för  seniorer  ska  spelas  nästa 
 år,  sista  helgen  i  februari  och  att  Tyskland 
 ska  bjudas  in  förutom  de  nordiska 
 länderna. 

 Under  EM  2022  hölls  det  också  ett  möte 
 om  att  spela  en  Internationell  liga 
 säsongen  2022-2023,  likt  European  UWR 
 League  .  Om  detta  blir  en  fortsättning  på 
 EUWRL  eller  en  ny  liga  är  inte  bestämt 
 ännu.  För  närvarande  har  vi  6  mix  och  4 
 damlag  som  ska  delta  under  3  omgångar. 
 Alla  omgångarna  kommer  att  spelas  i 
 Bellahøj,  Köpenhamn,  en  i  oktober,  en  i 
 mars och sista i april. 

 //Erika & </Manuel> 

 Kort om kommittén 
 UV-Rugbykommittén  och  dess 
 utvecklingsgrupper  (webbgruppen, 
 badhusgruppen,  teknikgruppen  och 
 internationella  gruppen)  har  som  uppgift 
 att  utveckla  och  systematisera  uv-rugbyn  i 
 Sverige  i  förening  med  de  med  SSDF 
 överenskomna mål och ramar. 

 De övergripande målen för kommittén är: 

 ●  Att öka antalet aktiviteter för 
 ungdomar. 

 ●  Att genomföra seriespel. 
 ●  Att arrangera SM för herrar, damer och 

 juniorer (yngre och äldre). 
 ●  Att rekrytera och utbilda fler spelare, 

 funktionärer och domare. 
 ●  Att delta med landslag i NM, EM och 

 VM, för juniorer såväl som seniorer. 
 ●  Att fortsätta arbetet med att ta fram ett 

 utbildningsmaterial. 
 ●  Att utveckla samarbetet med RF:s 

 Elitidrottscentrum. 

 Kommittén består av: 
 Kajsa Lindman  , ordförande & tf. 
 ekonomiansvarig 
 Marcus Philip  , seriegrenledare 
 Milosz Nilsson  , landslagsgrenledare 
 Ellen Sääf  , ungdomsgrenledare 
 Ingvar Josefsson,  utbildningsansvarig 
 Robin Van Trigt  , teknikansvarig, samt 
 Förbundskapten Damlandslaget 
 Manuel Tito de Morais  , webgruppen, 
 internationella gruppen, domaransvarig, 
 teknik gruppen, badhallsgruppen 
 Sam Bonnevier  , badhallsgruppen 
 Erika Lindström  , CMAS UWR Comission 
 & internationella gruppen 
 Vakanta roller  :  Ekonomiansvarig, 
 kommunikationsansvarig & 
 domargrenledare, samt Förbundskapten 
 för juniordamerna. 

 Har du frågor eller vill komma i kontakt 
 med någon i kommittén? Kontakta oss via 
 mail  namn.efternamn@ssdf.se  . 
 Ytterligare kontaktuppgifter finns på 
 hemsidan  . 

https://www.uv-rugby.se/uvrkkontakter/

