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Undervandsrugbyudvalget 1 

 
Referat af årsmødet i uv-rugby udvalget d. 16. maj 2015 

afholdt i Bellahøj Svømmestadion 
 
 
Fremmødte: 
• Tommie Jeppesen – TJ - (Flipper, ikke stemmeret) 
• Sofie Wedel Nielsen – SN - (uv-kbh, stemmeret) 
• Mikkel Stevns -MS- (Flipper, stemmeret) 
• Søren Rieser -SR- (Tudserne, stemmeret) 
• Laila List – LL- (Amageruv, ikke stemmeret) 
• Tobias Hansen -TH- (Amageruv, stemmeret) 
• Kristine -K- (Flipper, ikke stemmeret) 
• Simon Schäfer -SS - (Flipper, ikke stemmeret) 
• Henrik Bebe – HB - (Herlev, stemmeret) 
• Anders funch - AF- (Amageruv, formand for uv-rugby udvalget, ikke stemmeret) 
• Jonas Hoff - JH - (Amageruv, ikke stemmeret) 
I alt 5 med stemmeret. 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent & referent. 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskab 2014 fremlagt (godkendt tidligere på året ved DSF repræsentantskabsmøde). 

4. Budget 2015 fremlagt (godkendt tidligere på året ved DSF repræsentantskabsmøde). 

5. Valg i henhold til UV-rugby forretningsorden 

• Disciplinærudvalg (4 personer heraf en koordinator) 

• Turneringskoordinatorer 

6. Behandling af indkomne forslag til ændringer i ”Retningslinjer for afvikling af Danmarksturnering i 

UV-rugby og underliggende divisioner” (*) 

• Ændringsforslag 1.1 (Amager UV – forslag 5) 

• Ændringsforslag 1.2 (Amager UV – forslag 6) 

• Ændringsforslag 1.2 alternativ (Amager UV – forslag 7) 

• Ændringsforslag 1.3 (Amager UV – forslag 15) 

• Ændringsforslag 1.3b (Amager UV – forslag 16) 

• Ændringsforslag 1.4 (Flipper – forslag 1) 

• Ændringsforslag 1.4 (Amager UV – forslag 12) 

• Ændringsforslag 1.7 (Flipper – forslag 2) 

• Ændringsforslag 1.9 (Amager UV – forslag 2) 

• Ændringsforslag 1.12 (Amager UV – forslag 1) 

• Ændringsforslag 1.12 E) (Anders Funch - forslag 3) 
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• Ændringsforslag 1.13 (Anders Funch - forslag 2) 

• Ændringsforslag 1.13b (Tudserne & Aqua-Quick) 

• Ændringsforslag 1.13b alternativ (Tudserne & Aqua-Quick) 

• Ændringsforslag 1.13c (Amager UV – forslag 3) 

• Ændringsforslag 1.4b/1.14b (Anders Funch – forslag 5) 

• Ændringsforslag 1.15 (Amager UV – forslag 18) 

• Ny 1.15a (Amager UV - forslag 5.1) 

• Ændringsforslag 1.28 (Amager UV – forslag 9) 

• Bilag sektion 1: Ændringsforslag Elitecups ved 4 deltagende hold (Amager UV – forslag 4) 

• Bilag sektion 1: Ændringsforslag Elitecups ved 6 deltagende hold (Herlev – forslag 2) 

• Bilag sektion 1: Forslag vedr. afvikling af Elitecups med 3, 2 og 1 deltagende hold (Amager 

UV) (Amager UV – side 18 og 19 i indsendte forslag). 

• Øvrige forslag relevant for sektion 1: Forslag vedr. dommere til Elitecups (Flipper forslag 4) 

• Øvrige forslag relevant for sektion 1: Cupansvarlig med det formål at få Elitecups ud til 

mindre klubber (Flipper forslag 5). 

• Øvrige forslag relevant for sektion 1: Forslag vedr. deadline for Elitecups (Amager UV – forslag 10) 

• Øvrige forslag relevant for sektion 1: Forslag vedr. tilmelding Elitecups efter deadline 

(Amager UV – forslag 11) 

• Ændringsforslag vedr. 3.1-3.4 (Anders Funch – forslag 1) 

• Ændringsforslag vedr. 3.1 (Amager UV – forslag 14) 

• Ændringsforslag 3.2 (Amager UV – forslag 19) 

• Ændringsforslag 3.2b (Amager UV – forslag 20) 

• Øvrige forslag relevant for sektion 3: Forslag vedr. procedure for forslag stillet til UV-rugby 

årsmøde (Tudserne & Aqua-Quick) 

• Ændringsforslag 6.1 (Anders Funch – forslag 3) 

• Ændringsforslag 6.4 (Flipper – forslag 3) 

• Ændringsforslag 6.4-6.6 (Anders Funch – forslag uden nummer) 

• Øvrige forslag relevant for sektion 6: Forslag vedr. afvikling af DM slutspil med 3, 2, 1, 0 

deltagere (Amager UV) – udgår da behandlet tidligere på agenda. 

• Ændringsforslag 8.1 (Amager UV – forslag 8). 

• Ny 15.6 (Amager UV – forslag 13). 

• Forslag som ikke har kunnet rubriceres: Forslag vedr. udelukkelse af spillere ved alvorlige 

skader, mv. (Herlev – forslag 1) 

7. Eventuelt og næste årsmøde. 
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Mødet åbnes 12.10. 

Punk 1 - Valg af dirigent & referent. 
 
Dirigent: Søren Riiser 
Referent: Jonas Hoff 
 
Der er indkaldt rettidigt til mødet, bekræftes der. Og AF bekræfter desuden, at alle forslag er modtaget 
rettidigt. 

 
Punkt 2-4 - Formandens beretning. 
Formanden, AF, indleder med at gennemgå baggrunden for den nyligt godkendte forretningsorden. Herefter 
gennemgås beretningen. 
AF: der en tydelig nedadgående trend i uv-rugby’s budget de seneste 15 år. Det er problematisk for sporten.  
AF: der bruges forholdsmæssigt alt for meget på kommunikation og administration, ift. aktiviteter. Det skal der 
arbejdes på fremadrettet. 
AF: Hvad har udvalget brugt tid på det sidste år og hvilke mål & milepæle er der fremadrettet?  
• Primært VM i Colombia 
• Der præsenteres en provisorisk plan for fremtiden i dansk uv-rugby, herunder med særlig vægt på at 

rekruttere spillere generelt og klubber til DSF 
• Der kan søges DIF tilskud for aktiviteter, JH foreslår at der laves en simpel skabelon der viser 

hvordan det gøres nemt. Der kan også søges tilskud for divisionerne etc. 
 
Punkt 2 og 4 er gennemgået samlet, med dirigentens accept. 

 
Punkt 5 - Valg i henhold til UV-rugby forretningsorden 
Disciplinærudvalget for den kommende sæson er: 
• Tommie Flipper, A dommer (koordinator) 
• Jonas Hoff, AmagerUV 
• Søren Riiser, Tudserne 
• Peder Holm, AquaQuick (Peder skal kontaktes og hvis han ikke ønsker at fortsætte, skal der findes 

en afløser for ham i AquaQuick) 
De er valgt som medlemmer fra de 4 hold der endte I slutspillet. 
 
Turneringskoordinator: JH vælges igen. 
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Punkt 6 - Behandling af indkomne forslag til ændringer 
Da der er mange forslag til dette årsmøde anbefales det, at følge den i dagsordenen valgte sortering af 
gennemgangen af forslag. 

Forslag 5 (Amager UV) 
• 1 stemmer for (Amageruv) 
• 1 stemmer ikke (uv-kbh) 
• 3 stemmer imod (Flipper, Tudserne, Herlev) 

Forslaget er forkastet. 
 

Forslag 6 (Amager UV): 
• 4 stemmer for 
• 1 stemmer ikke (uv-kbh) 

Forslaget er vedtaget. 
 

Forslag 7 (Amager UV) 
• 3 stemmer imod 
• 2 stemmer ikke (Herlev og uv-kbh) 

Forslaget er forkastet. 
 

Forslag 15 (Amager UV) 
• 4 stemmer for 
• 1 stemmer ikke (uv-kbh) 

Forslaget er vedtaget. 
 

Forslag 16 (Amager UV) 
• 3 stemmer for 
• 2 stemmer ikke (uv-kbh, Herlev) 

Forslaget er vedtaget. 
 

Forslag 12 (Amager UV) 
• 3 stemmer for 
• 2 stemmer ikke (uv-kbh, Herlev) 

Forslaget er vedtaget (Flipper forslag 1 vedr. samme regel trukket). 
 

Forslag 2 (Flipper) 
Ordlyden af forslaget skal ændres grundet kombinationen af konsekvenser for de hidtil behandlede 

sager. Forslaget er flyttet til Punkt 7 – med anden ordlyd. 
 

Forslag 2 (Amager) 
• 2 stemmer for 
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• 1 stemmer imod (Tudser) 
• 2 stemmer ikke (uv-kbh, Herlev) 

Forslaget er vedtaget. 
 

Forslag 1 (Amager) 
”Alle klubber under DSF kan deltage i Danmarksturneringen med maks. 1 hold.” 
• 4 stemmer for  
• 1 stemmer ikke (uv-kbh) 
Forslaget er vedtaget. 
 

Ændringsforslag 4 (af AF) 
• 4 stemmer for 
• 1 stemmer ikke (uv-kbh) 
Forslaget er vedtaget. 
 

Ændringsforslag 2 (af AF) 
Om progressiv pointgivning. 
• 1 stemmer for (Flipper) 
• 3 stemmer imod  
• 1 stemmer ikke (uv-kbh) 
Forslaget er forkastet. 
 

1.13b fjernes (Tudserne & Aqua-Quick) 
Om DK mesteren skal repræsentere DK 
• 3 Stemmer for (Amager, Tudser, Herlev) 
• 1 Stemmer imod (Flipper) 
• 1 stemmer ikke (uv-kbh) 
Forslaget er vedtaget, alternativ forslag til 1.13b fra Tudserne & Aqua-Quick dermed udgået.  
 

Forslag 3 (Amager UV) 
• 4 Stemmer for 
• 1 Stemmer ikke (uv-kbh) 
Forslaget er vedtaget. 
 

Ændringsforslag 5 (Af AF) 
• 4 stemmer for  
• 1 stemmer ikke (uv-kbh) 
Forslaget er vedtaget. 
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Forslag 18 (Amager UV) 
• 1 Stemmer for (AmagerUV) 
• 3 Stemmer imod (Herlev, Tudser, Flipper) 
• 1 stemmer ikke (uv-kbh) 
Forslaget er forkastet. 
 

Forslag 9 (Amager UV) 
Forslag vedtages enstemmigt. 
 

Forslag 4 (Amager UV) 
• 4 stemmer for 
• 1 stemmer ikke (uv-kbh) 
Forslaget er vedtaget. 
 

Herlevs forslag 2 
• 2 Stemmer for (Herlev, Tudser) 
• 1 Stemmer imod 1 (Amager) 
• 2 Stemmer ikke (uv-kbh, Flipper) 
Forslaget er vedtaget. 
 

Bilag til forslag om ændring i danmarksturneringen og DM slutspil (Amager 
UV) 

• 4 stemmer for 
• 1 stemmer ikke (uv-kbh) 
Forslaget er vedtaget. 
 

Forslag 10 (Amager UV) 
• 3 stemmer for (Amager, Tudser, Flipper) 
• 2 Stemmer ikke 
Forslaget er vedtaget. 
 

Forslag 11 (Amager UV) 
• 4 Stemmer imod 
• 1 Stemmer ikke (uv-kbh) 
Forslaget er forkastet. 
 

Ændringsforslag 1 (af AF) 
Forslaget er enstemmigt vedtaget, Amager UV forslag 14 udgår derved. 
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Forslag 19 (Amager UV) 
AF: Dette skrives ind i forretningsordenen, at Dommerkursuskoordinatoren skal være på valg. 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
 

Ændringsforslag 2 (Tudserne & Aqua-Quick) 
AF: Dette er håndteret jvf den vedtagede forretningsorden.  
Enighed om at der derfor ikke skal stemmes om det.  
JH: Det tages til efterretning at ændringsforslag skal indsendes i god og være grundigt udarbejdede. Som 
webkoordinator er det ikke et problem at lægge forslagene op inden mødet. 

Ændringsforslag 3 (ang. punkt 6.1 af AF) 
• 1 stemmer imod (Tudser) 
• 4 stemmer ikke 
Forslaget er forkastet. 
 

Forslag til DM afvikling: Ændringsforslag 6.4, 6.5 og 6.6 (samlet ændringsforslag) 
Ordlyden af forslaget skal ændres grundet kombinationen af konsekvenser for de hidtil behandlede 

sager. Forslaget er flyttet til Punkt 7 – med anden ordlyd. 

Pokalturnering 
Med forbehold om, at der skal tages hensyn til seeding ift. Danmarksturneringshold, så disse indtræder 

senere i turneringen stemmer: 
• 4 stemmer for  
• 1 stemmer ikke (uv-kbh) 
Forslaget er vedtaget. 
 

Herlevs forslag 1 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
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Punkt 7 - evt 
• Uv-rugby udvalget nedsætter et arbejdsudvalg, der skal arbejde med reglerne. Dette sættes i gang 

af AF. Der er for mange tvetydigheder og referencefejl. 
• Der etableres en hensigtserklæring om, at dommerstanden skal forbedres vha. arbejdsgruppe. 

Arbejdsgruppen skal samles af dommerkursuskoordinatoren. 
• Ydermere etableres en hensigtserklæring om, at arrangerende eliteklubber placerer cups i andre 

lavere divisionsholdshaller, i samarbejde med disse klubber. Formålet er at forsøge at inddrage flere 
klubber i elitespillet. 

 

Behandling af forslag der skal efterbehandles under Punkt 7. 
a) 
8.1 Det skal indskærpes at dommerjournaler senest 3 dage efter en kamp skal sendes til UV-
rugbyudvalgets Turneringskoordinator for Danmarksturneringen, hhv. områdets UV-rugbyleder. 
Overfladedommeren er ansvarlig for at dette sker. 
Til: 
8.1 Det skal indskærpes at dommerjournaler senest 3 dage efter en kamp skal sendes til UV-

rugbyudvalgets Turneringskoordinator for Danmarksturneringen, hhv. områdets UV-rugbyleder. 
Hjemmebaneholdet/ arrangøren er ansvarlig for at dette sker. 

Det er enstemmigt vedtaget. 
 
Kontaktinformation på turneringskoordinatoren og områders undervandsrugbyledere, kan findes på 

forbundets hjemmeside. 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
 
 
b)  
Tobias Hansen og Hoff bliver valgt som pokalturneringskoordinatorer. 
 
c)  
Ændringsforslag 1.7 (anden ordlyd) 
”En given cup følger Bilag 1 som skabelon for turneringsmodel.” 

• 4 stemmer for  
• 1 stemmer ikke (uv-kbh) 

Forslaget er vedtaget. 
 

d)  
Forslag til DM afvikling: Ændringsforslag 6.4, 6.5 og 6.6 (samlet ændringsforslag)  
Med forbehold for, at indbyrdes kampe tæller først under punkt 2.1.5. Således vil hold der vinder alle kampe på 
dagen vil være vinder af DM.  
Under denne formulering stemmes der 
• 3 stemmer for (Amager, Herlev, Flipper) 
• 1 stemmer mod (Tudser) 
• 1 stemmer ikke (uv-kbh) 
Forslaget er vedtaget. 
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Punkt 7 lukkes og mødet lukkes af dirigenten kl. 15.19.  
 
Anders Funch takker for god ro og orden. 
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