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 UV-Rugbykommittén  och  dess  utvecklingsgrupper  (webbgruppen,  badhusgruppen  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. 

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

 Äntligen  syns  lite  ljusning  i  slutet  av  coronatunneln!  På  flera  håll  i  landet  har  regelbundna 
 träningar kommit igång och flera lag har planerat för sommarträningar. 

 UV-rugbykommitten  vill  börja  med  att  tacka  Wojje,  som  valt  att  kliva  rollen  som 
 Kommunikationsansvarig,  för  den  tid  som  han  varit  med  i  kommitten,  alla  fina  bilder  har 
 strömmat  förbi  och  vi  hoppas  att  så  fortsätter!  Stort  tack  Wojje!  Cuba  kommer  att  axla  rollen 
 tillfälligt,  tills  vi  hittar  någon  som  är  sugen  på  att  axla  denna  roll.  Kanske  just  du  är  det?  Hör 
 av dig, så berättar vi mera. 

 Goda  nyheter!  Det  samarbetsinitiativ  mellan  olika  klubbar,  UV-rugbykommitten  och  i 
 förlängningen,  SSDF  styrelse,  för  att  ansöka  medel  för  olika  satsningar  inom  ramverket  för 
 Vuxenstödet,  resulterade  i  7  ansökningar,  där  alla  blev  godkända!  Nästan  130  000  kr  finns 
 nu  att  tillgå  för  de  klubbar  som  var  med  och  ansökte.  Syftet  från  RF  med  detta  stöd  är  bland 
 annat  att  skapa  förutsättningar  att  bedriva  och  utveckla  verksamheten  så  att  fler  vuxna  och 
 äldre  motionärer  väljer  att  idrotta  i  förening.  Exempel  på  ansökningar  är:  Uppstartsdag, 
 sommarträning, bredd och damsatsning samt ta fram digitalt material till en domarkurs. 

 I  förra  numret  skrev  vi  att  vi  gärna  ser  att  det  blir  fler  som  engagerar  sig,  och  vi  har  bl.a.  fått 
 hjälp  av  en  grupp  till  första  numret  av  DYK.  Känner  du  att  du  har  en  idé  på  en  artikel  eller 
 annan  text  som  kan  vara  passande  -  hör  av  dig!  Du  vet  väl  att  du  som  medlem  i  SSDF  får  en 
 fri  prenumeration  av  digitala  DYK.  Din  klubb  måste  anmäla  klubben  samt  medlemmarna, 
 sedan  är  det  fritt  fram  att  läsa.  Och  saknar  du  UV-rugbyartiklar  -  ja,  då  är  det  UV-rugby 
 Sverige som behöver bidra! 
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 Det  finns  även  andra  områden  att  täcka  upp  som  exempelvis  nya  förbundskaptener  till 
 herrlandslaget  och  juniordamlandslaget,  landslagsgrenledare,  ungdomsgrenledare  samt 
 kommunikationsansvarig.  Förhoppningen  är  att  detta  nyhetsbrev  ska  göra  det  lättare  att  ta 
 steget in i kommittén. 

 Det  pågår  en  dialog  med  kansliet  runt  säkerheten  för  våra  juniorer,  d.v.s.  runt  utdrag  ur 
 belastningsregistret.  Det  viktiga  är  att  skilja  på  vad  som  är  verksamhet  i  förening  och 
 nationell verksamhet. 

 ●  Det  är  ett  ansvar  på  föreningen  att  i  föreningsverksamhet  med  barn  och  ungdomar 
 upp  till  25  års  ålder  att  begära  utdrag  ur  belastningsregister  för  funktionärs-,  tränar- 
 eller annan ledarfunktion inom föreningen. 

 ●  Vid  nationella  uppdrag  är  det  SSDF  som  är  ansvariga  för  dessa  utdrag. 
 UV-rugbykommittén  har  som  förslag  att  utdrag  sker  för  juniorförbundskaptener  och 
 domare i junior sammanhang. 

 I  målet  att  bli  mer  transparenta  väljer  vi  också  att  visa  den  budget  som  UV-rugby  har  att  tillgå 
 under 2021. Du finner mer runt längre ner i detta utskick. 

 Självklart  önskar  vi  återkoppling  vad  just  du  önskar  från  UV-rugbykommittén!  Vad  skall  vi 
 bevaka,  ta  tag  i,  följa  upp,  driva  igenom  osv?  Gör  din  röst  hörd  via  Sveriges 
 undervattensrugbyspelare  på Facebook eller genom att  maila  kajsa.lindman@ssdf.se  . 

 //Kajsa Lindman, Ordförande 
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 Budget UV-rugby 2021 
 I  korthet  kan  man  säga  att  UV-rugby  får  in  medel  via  licenser,  deltagaravgifter  (läger,  SM), 
 “Verksamhetsstöd  barn  och  ungdom”,  samt  “Verksamhetsstöd  Vuxna”.  De  två  senare  är 
 medel  som  kommer  från  SSDF  via  Riksidrottsförbundet.  Viss  del  av  dessa  summor  är 
 öronmärkta  för  vissa  projekt/satsningar,  andra  är  fria  för  oss  att  spendera  efter  behov.  Det 
 finns också en mindre pott som kommer från SSDF. 

 De  medel  som  vi  har  att  röra  oss  med  används  främst  till  att  finansiera  seriespel  runt  om  i 
 landet  för  mix  samt  för  damer,  mästerskap  som  SM/JSM,  EM  och  JNM,  läger  för  herrar, 
 damer och ungdomar, ett fysiskt kommittémöte per år och “Ungdomsgruppen”. 

 Tyvärr  fortsätter  Corona  att  sätta  sina  spår  i  inställda  aktiviteter  som  uteblivet  seriespel  under 
 våren,  uppskjutet  EM  i  Norge  och  ingen  lägerverksamhet,  vilket  slår  på  utfallet.  I  dagsläget 
 har vi just inte spenderat några pengar alls. 

 Budget 2021 

 Intäkter  Utgifter 

 Licenser  60 000  Mästerskap  415 000 

 Deltagaravgifter 
 (läger, mästerskap) 

 490 000  Serien  40 000 

 Verksamhetsstöd 
 barn och ungdom 

 210 000  Kommittémöten  10 000 

 Verksamhetsstöd 
 Vuxna 

 200 000 
 (elit 70 000, 

 klubb 130 000) 

 Läger  360 000 

 Andra medel  15 000  Ungdomsgruppen  20 000 

 Klubbsatsningar  130 000 

 Totalt  +975 000 kr  -975 000 kr 

 SM & Serien 
 Än  så  länge  ser  det  ut  som  att  SM:et  bli  av  enligt  plan  även  om 
 datumet  är  flyttat  till  den  17-18  september.  Alla  10  anmälda  lag 
 kommer  fortfarande  att  vara  med  och  för  många  kommer  det  att 
 vara ett slags återuppstartsturnerning efter corona. 

 Planer  för  en  serie  för  kommande  säsong  finns  ännu  inte.  Med 
 tanke  på  den  osäkra  framtiden  med  avseende  på  COVID  är  det 
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 svårt  att  planera  något  hållbart  i  nuläget  men  diskussioner  med  lagledarna  kring  upplägget 
 kommer att inledas inom kort. 

 UV-rugbyns  anmälan  för  sommar-SM-veckan  2022  har  tyvärr  inte  gått  igenom.  UV-rugbyn 
 anmäldes  redan  förra  året  för  att  delta  i  SM-veckan  2021  i  Linköping  men  p.g.a.  av  coronan 
 sköts  evenemanget  till  2022.  Nästa  SM-vecka  att  söka  till  är  vinter-SM-veckan  i  Skövde 
 2023. 

 Information kring spelarlicensen och hur den köps med det nya systemet finns på  . 
 https://www.ssdf.se/foreningar/foreningsinformation/tavlingslicenser/ 

 //Robin van Trigt, Serieansvarig 

 Från webbgruppen 
 Nya hemsidan. 
 SSDF  jobbar  på  en  ny  hemsida.  uvrugby-kommitén  blev  ombedd  att  ge  feedback  och 
 har  gett  mycket  positiv  sådan.  Om  någon  har  förslag  på  andra  grafiska  uv-rugby 
 silhuetter  tar  vi  tacksamt  emot  de.  Efter  ett  initialt  uppstartsmöte  med  feedback  från  de 
 andra grenarna inom SSDF har vi inte hört något. Vi ser fram emot en uppdatering. 

 Dyk 
 Tillsammans  med  några  engagerade  medlemmar  från  hela  Sverige  samt  Fredrik  Pålsson  har 
 vi lyckats få ihop en artikel till tidningen Dyk. Håll utkik efter artikeln i nästa nummer. 
 https://dyk.net/ 

 Vi  hoppas  att  denna  löst  ihopsatta  grupp  kan  växa  till  en  redaktionsgrupp  för 
 UV-rugbyartiklar. 

 Media i samband med SM och JSM 
 SSDF har en ny medieansvarig som behöver hjälp att få in information om SM. 
 Kommitén  kommer  i  förhand  efterlysa  information  såsom  lagbilder,  spelarbilder  och  konton 
 på  sociala  medier  från  lag  som  planerar  att  vara  med  i  SM.  Detta  för  att  kunna  tillhandahålla 
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 bra,  löpande  information  till  SSDF  för  publicering  före,  under  och  efter  mästerskapet. 
 Kommitén  kommer  bjuda  in  representanter  från  lagen  till  ett  första  möte.  Kommitén  efterlyser 
 även  instagramkonton  till  de  lag  som  har  det.  Tipsa  gärna  via  lagledarnas  slack-kanal  eller 
 via  Sveriges undervattensrugbyspelare  på Facebook. 

 Mediearkivet 
 På  UV-rugby  hemsidan  (  https://www.uv-rugby.se/Bilder/Pressbilder  )  finns  det  sedan  länge 
 ett  arkiv  för  Pressbilder  som  nyligen  har  uppdaterats  men  några  fler  bilder.  Har  någon  bra 
 bilder som det är okej att dela med pressen så hör av er till Webbgruppen. 

 //Christopher Suarez, webgruppen & tf-kommunikationsansvarig. 

 Från Internationella gruppen 
 UV-rugbykommittén  är  mycket  glada  att  kunna  nominera  Erika  Lindström  som  kandidat  till 
 CMAS  UWR  Commission.  SSDF  har  nu  skickat  in  hennes  nominering  och  vi  väntar  på 
 CMAS General Assembly mötet (27/10-1/11) för att nomineringen ska bli bekräftad. 

 Gällande  cuper  så  är  Barcelona  cup,  Open  Central  European  Cup  och  Wasserturm  cup 
 (Lucerne)  planerade.  Champions  Cup  är  också  planerat,  men  det  finns  ännu  inga 
 uppdateringar  gällande  Euroleague  eller  Felix  cup.  Gotland  Cup  återkommer  första  helgen  i 
 september 2022. 

 Den  20  juni  hölls  ett  “CMAS  UWR  Commission-regeländringsmöte”  och  besluten  från  detta 
 finns i ett  protokoll  på Underwaterrugbyplayers United  Facebook sida. 

 Nedan  är  de  viktigaste  regeländringar  som  röstats  igenom  av  UVR-förbundsrepresentanter, 
 där uvrugbykommitén deltog med Kajsa Lindman. 

 ●  Boxning med sluten hand på bollen är inte längre tillåtet. 
 ●  Straff:  Försvarande  målvakt  som  begår  regelöverträdelse  för  att  avstyra  ett  självklart 

 mål  och  på  så  sätt  forcerar  fram  en  omläggning  av  straffen  ska  få  ett  dubbelt  straff 
 (2+2 minuter). 

 ●  Straffläggning:  Bägge  lagen  måste  byta  spelare  så  att  även  försvararen  inte  kan 
 delta i mer än en godkänd straff. 

 ●  Nytt domartecken för varning har introducerats. 

 //Manuel Tito de Morais, Internationella gruppen 
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