
UV-RUGBY TEMPERATUR 
MÅLING
Hvordan tager man temperaturen på UV-rugby 
sporten i Danmark?
Er UV-rugby sporten i fremgang, stilstand eller 
tilbagegang?
Hvordan måler man effekt af nye tiltag indenfor 
UV-rugby sporten?
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BENCHMARKING – HERRER & DAMER

Målepunkt

� Antal unikke turnerings aktive hold

� Fordele: fakta baseret måling, historisk materiale til rådighed

Benchmarking punkter

� Indeværende sæson versus historisk bedste sæson (UV-sportens 
udbredelse)

� Indeværende sæson versus tre foregående sæsoner (UV-
sportens aktuelle udviklings trend)



TURNERINGSAKTIVE HERRE HOLD – UNIKKE 
ÅR 1999-00 
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TURNERINGSAKTIVE DAME HOLD – UNIKKE 
ÅR 2000-01 

(bedste 
total)

2011-12
(total)
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2014-15
(kun DSF)
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UV-RUGBY 
MÅLSÆTNINGER
Hvilke mål skal UV-rugby sporten have?
Hvordan måler og evaluerer vi målsætninger?

SMART mål
Specifikt �, Målbart �, Opnåeligt �, Realistisk �, Tidsbegrænset �

Konkrete udviklingsmål for:
- Turneringer (herrer og damer)
- Senior landshold (herrer og damer)
- Systematisk rekruttering til UV-sporten (herrer og damer)



TURNERINGER HERRER– 5 ÅRS MÅLSÆTNING

Herre UV-sporten i Danmark skal over de næste 5 år arbejde på komme tilbage på 1999/2000 
aktivitetsniveau med 40 turneringsaktive hold med følgende ideal fordeling på turneringer:

� Eliterække: 8 hold med eliterække ambitioner (heraf top 4 med låste spillere). Eliterækkens hold 
er rekrutteringsgrundlag for senior landsholdet

� Øst turneringer: 22 unikke hold

� Vest turneringer: 14 unikke hold

� I alt 40 unikke herrehold

� Elitecup og DM slutspil bevares i sit nuværende setup (DIF tilskudsberettiget som national 
eliteturnering i sin nuværende form)

� Der skal arbejdes aktivt på at få 1. division VEST tilbage i DSF regi

� Der skal arbejdes aktivt på at få 1. division Nord i gang igen

� Divisioner (ØST, VEST, NORD) skal reorganiseres så de bliver tilskudsberettiget som DIF 
breddeturneringer (minimum 10 klubber i hver turnering)

SMART
Specifikt �, Målbart �, Opnåeligt �, Realistisk �, Tidsbegrænset �



TURNERINGER DAMER – 5 ÅRS MÅLSÆTNING

Dame UV-sporten i Danmark skal over de næste 5 år arbejde på komme tilbage på 
2000/2001 aktivitetsniveau med 4 turneringsaktive hold:

� Fire hold der deltager i en landsdækkende turnering, hvor hvert hold har et 
spillergrundlag til at stille med fulde hold i turneringen

� Målsætningen er permanent at have minimum 72 aktive dame UV-rugby spillere. 
Dermed er der et reelt rekrutteringsgrundlag for bibeholde et permanent stående 
damelandshold, som udtages blandt de bedste af de bedste 

� Tre nye damehold skal etableres, enten i regi af eksisterende klubber eller som nye 
klubetableringer. Damehold har minimum en træningsdag per uge ”kun for damer”

� Nye damehold skal etableres i større byer med stort rekrutteringsgrundlag
� (a) hvor der er stort konkurrence svømmer grundlag

� (b) hvor der er universitets miljø

SMART
Specifikt �, Målbart �, Opnåeligt �, Realistisk �, Tidsbegrænset �



LANDSHOLD MÅLSÆTNING - ALLE

- Dansk UV-rugby ønsker kontinuerligt at have fire aktive landshold, 
Herre senior og U21, Dame senior og U21

- Til hvert af landsholdene skal der som være knyttet en 
cheftræner til organisering og udvikling af holdene samt afvikling 
af træningssamlinger. Cheftræner kan tilknytte assistent trænere 
efter behov

- Hver landshold afholder et antal træningssamlinger om året, med 
det formål at udvikle og sætte målsætninger for brutto truppen 
samt løbende involvere nye talentfulde spillere i brutto truppen

- Hvert af landsholdene deltager i hvert kalenderår i minimum en 
international turnering. Hvis der ikke afholdes officielt VM/EM/NM 
det pågældende år deltager landsholdet i en international privat 
cup med passende højt niveau



LANDSHOLD MÅLSÆTNING – HERRE SENIOR

- Senior landsholds brutto truppen er baseret på de bedste spillere 
fra de bedste klubber (Elite rækken). A-landsholdet (top 15) er 
dermed et elite landshold udtaget blandt de bedste af de 
bedste fra de bedste klubber.

- VM/EM: Top 4

- NM: Top 2



LANDSHOLD MÅLSÆTNING – DAME SENIOR

- Når dame turnering med fire klubber er implementeret, vil 
dame brutto truppen bestå af de bedste spillere fra hver klub, 
og A-landsholdet (top 15) er dermed baseret på udtagelse 
blandt de bedste af de bedste.

- VM/EM: Top 4 ambition

- NM: Top 3



SYSTEMATISK REKRUTTERING – DAME & HERRER

- 1. Systematisk rekruttering blandt ex-konkurrence svømmere 
gennem formaliseret samarbejde med lokale svømmeklubber 
(alle klubber uanset niveau)

Der er +150.000 medlemmer af Dansk Svømmeunion.
Cirka 5 pct. er konkurrence svømmere (~ 7.500).
90 pct.+ af alle konkurrence svømmere stopper som aktive 
konkurrence svømmere i teenage årene eller før.
Det er dem UV-rugby sporten skal have fat i (fra 15 år+ � U21 � Senior)

- 2. Rekrutter aktivt i universitetsmiljøer (København, Århus, 
Odense, Aalborg, …)

- 3. Netværk og interesserede som selv finder sporten



UDVIKLINGSPLAN
Hvordan kommunikerer UV-rugby udvalget 
intelligent og relevant i forhold til det enkelte 
klubs / geografiske områdes nuværende 
ståsted og potentiale?



TRAPPE MODEL FOR UV-RUGBY 
KLUBBER ELITEKLUB (har både elitehold og divisionshold)

• Motivere til systematisk rekruttering regionalt, specielt ungdom og elite spillere
• Motivere til differentieret træning
• Motivere bedste elitespillere til deltagelse på landshold

ETABLERET TURNERINGSKLUB
• Motivere til systematisk rekruttering lokalt, specielt ungdom
• Motivere til at etablere og deltage med flere hold i turnering

TURNERINGSKLUB (kæmper med at stille hold)
• Motivere til systematisk rekruttering lokalt, specielt ungdom
• Motivere til systematisk træning

CUPS KLUB (klub deltager i cups men ikke i turneringer)
• Motivere til systematisk rekruttering lokalt, specielt ungdom
• Motivere til systematisk træning og deltagelse turneringer, eventuel via klubsamarbejder

TRÆNINGSKLUB (UV-rugby klub, men har fravalgt turneringer og cups)
• Motivere til systematisk rekruttering, specielt ungdom
• Motivere til systematisk træning og deltagelse i cups, eventuelt via klubsamarbejder

BASIS (ingen UV-rugby klub)
• Sikre faciliteter for UV-rugby sport
• Aktivere eksisterende DSF klubber, klubsamarbejder, nye klubber



HANDLEPLANER
Handleplaner skal modsvare trappemodel, så der er en 
handleplan med tilhørende kommunikationspakke for 
hvert trin på trappen.

Handleplaner udarbejdes/opdateres på årsbasis, og 
danne input for kommende års UV-rugby udvalgs 
budget.

For at handle og kommunikere korrekt bliver UV-rugby 
udvalget nød til at dokumentere UV-rugby faciliteter i 
Danmark (egnede svømmehaller) og undersøge den 
enkelte klubs nuværende ståsted og potentiale.

WORK IN PROGRESS


