
 

 

Sensitivity: Internal 

Undervandsrugby årsmøde 01.06.2019 

Referat 

 

Tilstede:  

 

Kristian Schäfer, formand: Akkaren 

Søren Nielsen, kasserer: Flipper 

Pernille L Jensen: Amager 

Lars Olson, dommerrepræsentant : PI  

Anna Frandzen – UV København 

Irene Pico Vind– UV København (kom 5 minutter for sent)  

Jan Rasmussen – Haslev  

Lars Greve – Tudserne, Elite turneringskoordinator (Tilstede via elektronik)  

 

1: Valg af referent and dirigent: Kristian blev valgt til begge hverv.  

2: Formandens beretning: Formanden ønsker at sætte fokus på 4 punkter: 

1. U-21 arbejdet. Der var tiltænkt afholdelse af  U-21 DM i år, men dette måtte desværre 

aflyses da DM måtte rykkes fra Bellahøj til Aarden fredagen før DM. Vi havde håbet, at dette 

kunne blive en saltvandsindsprøjtning for ungdomsarbejdet. Vi fortsætter arbejdet med U21 

og håber på flere gode tiltag næste sæson. Det blev påpeget fra de øvrige mødedeltagere, at 

træningstider oftest var den store hæmsko ift. at få noget juniorarbejde i gang. Det er 

vanskeligt, at etablere junior træningstider når mange klubber har ”dårlige” vandtider.  

 

2. Holde en åben og god kommunikation med DSF. Undervandsrugby modtager en stor del af 

DSF’s samlede budget for aktiviteter så det er vigtigt vi formidler hvordan disse midler bliver 

brugt og hvilke resultater der kommer ud af disse. DSF har påpeget, at når der sendes danske 

landshold afsted så skal det være konkurrencedygtige hold. Det samme gælder i resten af 

undervandsrugby miljøet. Vi skal derfor efterstræbe professionalisme og en ambition om, at 

forbedre og udvikle undervandsrugby i Danmark.  

 

3. VM fokus. 2019 er et VM år og vi håber på der kan blive lavet to rigtig flotte resultater. 

Meget af fokusset har derfor været rettet mod, at skabe optimale rammer for de to 

landshold. 

 

4. Undervandsrugby vest for Storebælt. Vi ønsker at få aktiveret undervandsrugbyen vest for 

Storebælt – vi er bekendt med der er en del aktivitet, men uden for DSF. Formanden vil 

forsøge, at indlede dialogen så vi kan få afdækket hvorfor der er så få aktive klubber i vest 

regionen.  
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3: Regnskab for forgangne år fremlægges (godkendt tidligere på året ved DSF´s 

repræsentantskabsmøde) Nielsen gik igennem budgettet: Alt ligger offentligt på DSF hjemmesider. 

Så der er god mulighed for åbenhed og transparens. Hver enkelt post blev gennemgået. Referatet vil 

ikke gå i detaljer med hver punkt, men hvis man efter gennemgang af budgettet har spørgsmål til 

enkelte punkter, skal man være velkommen til at kontakte Kristian på mail eller tlf.  

 

Overordnet overholdte vi budgettet, landsholdene brugte flere penge end budgetteret grundet en 

gammel halleje regning fra Bellahøj som ikke var forventet. Pengene bliver næsten udelukkende 

brugt til aktiviteter i form af dommeromkostninger, landsholdturer, luft og andet udstyr ifbm. cups 

fremfor administrative omkostninger. Der er godt styr på budgettet og vi er meget glade for Søren 

Nielsens arbejde med tallene.  

4: Budget for forgangne år fremlægges (godkendt tidligere på året ved DSF´s 
repræsentantskabsmøde)  

 

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere års budget frit tilgængeligt på DSF’s hjemmesider, så vi 

opfordrer til at nærstudere posterne der.  

Overordnet så er budgetter for 2019 ligesom forrige år centreret omkring aktiviteter, primært VM 

deltagelsen for både herrer og damer. Verdensmesterskaberne i Graz bliver det største VM 

nogensinde og det betyder ekstra spilledage hvilket medfører flere udgifter til kost og logi. Derudover 

har Danmark hele 2 dommere udtaget.  

5. Indkomne forslag til ændringer i ”Retningslinjer for afvikling af Danmarksturnering i uv-rugby og 
underliggende divisioner” 
 
Der var en lang række forslag til afstemning. Følgende punkter blev stemt ind.  
 

Omdøb punkt 1 til: 

Afvikling af kampe i Danmarksturneringen samt slutspillet om de Danske mesterskaber for herrer 

Nyt punkt: 2. Afvikling af Danmarksmesterskabet for kvinder 

2.1 Alle klubber under DSF kan deltage i mesterskabet. 
2.2 En spiller kan kun være påført ét holds spillerliste, også selvom spilleren er medlem af to klubber. 
2.3 Sammensatte hold af spillere fra flere klubber kan deltage på dagen, men deres placering tæller 
ikke. 
2.4 Tilmelding til DM for kvinder skal ske inden udgangen af Februar. 
2.5 DM for kvinder afholdes i April eller Maj 
2.6 Formen (turnering/kamp) samt dato og placering for DM for kvinder aftales på et møde mellem 
repræsentanter fra de deltagende hold som afholdes senest i løbet af Marts. Hvis parterne ikke kan 
nå til enighed afholdes DM i ulige år i Vest og i lige år i Øst.  
2.7 Turneringen afholdes efter gældende CMAS regler. Det indskærpes, at målene skal kunne 
fastgøres på bunden. 
2.8 DSF har udsat en pokal til vinderen af DM, denne pokal er evigt vandrende. 
2.9 Det vindende hold kvalificeres til deltagelse ved Champions Cup senere samme år. 
2.10 Det vindende hold er ansvarlige for at sende den udfyldte dommerjournal til formanden for UV-
rugby udvalget samt beholde en kopi til brug ved ansøgning om deltagelse i Champions Cup. 
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Ovenstående punkter blev stemt ind med 8 ud af 8 stemmer. Punkterne blev stemt ind som en 

samlet pakke.   

 

Disse punkter var ligeledes til afstemning, men blev ikke stemt ind:  

Nyt punkt: Inden hver sæsonopstart får medlemmer tilsendt årshjul med vigtige datoer og deadlines 

for møder, budget, indstillinger, turneringer mm for den kommende sæson.  

 

Dette forslag  blev stemt ned med 8 ud af 8 mulige stemmer: Formanden tager dog punktet op til 

efterretning og vil efterstræbe at få kommunikeret relevante datoer ud ved sæson start.  

 

6: Eventuelt og næste årsmøde.  
  

Der har været interesse fra udenlandske hold, at deltage i den danske elitedivision under reglerne for 

mixhold. Formanden har påtaget sig arbejdet med, at formulere et forslag som skaber tydelige regler 

for dette.  

Ydermere var der diskussion om muligheden for at repræsentere flere klubber i divisions systemet 

under Elitedivisionen. Formanden har ligeledes påtaget sig ansvaret for, at formulere et forslag til 

næste års møde.  

Det er ønskeligt, at kommunikationskanalerne rundt undervandsrugby blive skarpere og mere 

målrettet. Formanden og resten af undervandsrugby udvalget vil derfor kigge på hvordan vi kan 

målrette og blive tydeligere i vores kommunikation. Dvs. hvilke platforme og teknologier kan bruges 

for at sikre, at alle for relevant information.  

 

Der var enighed om, at det vigtigste var at fokusere på få tiltag og få konkrete ændringer til i stedet 

for, at sætte en masse skib i søen. Der er mange interessante muligheder og store tanker for hvordan 

undervandsrugby i Danmark kunne og burde se ud, men vi må holde fokusset på hvor vi får mest ud 

af vores investering, både målt på tid og ressourcer.  

 

Som altid opfordrer vi alle rundt omkring i landet til, at samarbejde og tage kontakt såfremt man har 

gode ideèr eller lyst til, at udvikle dansk undervandsrugby sammen.  

 

 


