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Förbundet
Förbundet i korthet
Årsmöte hölls hos Assessio i Stockholm den 16:e mars 2019. Till ordförande för mötet valdes
Tommy Ohlström RF och till sekreterare Pasi Niemelä . Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Daniel Sörensson valdes till Ordförande och Liselott Abrahamsson valdes till kassör. Som nya
ledamöter valdes Helena Proos och Jill Lundström in och till ersättare valdes Stefan Landgren
och Ulrika Christersson.
Styrelsen har haft 15 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret.
Vi har haft en anställd Generalsekreterare på heltid under året, Neil Johnson. Kanslist via ett avtal
med Eneby Bollklubb i Norrköping gällande köp av kanslitjänst på tim-basis. Denna tjänst utförs idag
av Siw Einstulen.
Rapporterande till Förbundsstyrelsen finns en Tävlingskommittén (TK), vars ordförande är Niclas
Jaråker samt Landslagskommitté med ordförande, Anna-Lena Swartz. Under året togs även beslut
om uppstart av Sponsorkommitté samt Ungdomskommitté med tillhörande uppdragsbeskrivningar.
Förbundet har fyra distriktsförbund: Skåne Rugbyförbund, Småland Rugbyförbund, Stockholm
Rugbyförbund och Rugby Väst.
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Generalsekreterarens berättelse
Rugby året 2019, ja man kan säga det gick väldigt fort, men ändå kom de ändringar som vi
hade förväntat oss nu när rugby har blivit globalt på riktigt.
Idrott och politik aldrig har varit närmare varandra nu när det finns så många ändringar
globalt. Alla länder är under press att prestera och Rugby VM 2019 i Japan visade precis hur
ett land kan prestera så bra att det kan ändra hela landskapet runt sig. Rugby VM Japan har
blivit den största succé hittills av alla officiella landskampsmästerskap i rugby.
Nu är pressen att alla länder kan prestera lika bra och visa att de över en 30 års period också
kan ansöka om att anordna VM.
Globalisering har flyttat målstolparna. Innan skulle Sverige jämföra sig men de andra 48
länder i Rugby Europe, men nu blir det så att Sverige jämförs globalt och frågan är, kan vi
hålla måttet och anta ta den utmaningen?
När man kollar på planerna från alla idrottsråd som vi jobbar med, från World Rugby och
Rugby Europe till Riksidrottsförbundet, ser man ganska tydligt hur de tänker framåt.
Rugby Europe ändrade sina stadgar så nu kommer Sverige och andra länder att få en röst
var. Sex länder kommer att få 3 röster var och de länder som spelar i Championship får 2
röster var. Detta visar ganska tydligt att landslagsresultat på plan ger flera röster och mer
makt. Detta visas också i att Sverige hade tidigare 14 röster men nu bara en röst. Flera år av
välgörenhet till länder utan mål eller prestation är över. I Sverige är inte detta någon nyhet
då Sveriges Olympiska Kommitté alltid haft höga krav innan de ger idrottsstöd (placering
topp sex i världen är kravet).
Så frågan är, antar vi utmaningen? Jag skulle säga att vi definitivt är på rätt spår framåt.
Svenska Rugbyförbundets styrelse började arbetet med att ta fram strategisk plan som kommer
att lyfta fram det svenska rugbylandskapet med barn och ungdomsutveckling, samtidigt med
fokus på att hålla kvar ungdomsspelare och hjälpa och stödja dem upp mot seniorrugby.
Det är viktigt att alla som kommer till en rugbyklubb i Sverige känner sig välkomna och vill
stanna kvar!
För att utmana måste vi bli proaktiva och operativa och 2019 visade att vi kan hålla oss kvar
och utmana i det nya tuffa globala landskapet.
2019 utmanande vi resten av Europa på olika nivåer, Från u18 pojkar som åkte till två Rugby
Europe utvecklingsturneringar i Polen, Dam XV spelade för första gången i RE Trophy serien,
Herr XV höll sig kvar på Conference 1 North och var nära att ta sig upp till Trophy nivå och till
sist vår elitutmaning med 7-manna som hade alla 4 lagen (F18, P18, Dam och Herr) spelande
under 2019. Dam som dessutom utmanade i OS kvalificeringen.
På hemmaplan hade vi regionala lag, spännande matcher i Allsvenskan och bra matcher i
division 1. 24 lag i 7-mannaserien kvalade mot SM-veckan i Malmö som blev succé tack vare

ett fantastiskt jobb av Malmö RC. Återigen var Vänersborg RK värd för USM som också var en
succé. Grattis till alla lag som var med och spelade!
Stort grattis till SM vinnarna 2019 och de lag som var med och utmanade!
Utan de många personer som jobbar operativt för svensk rugby skulle vi inte ha den position
vi har för att kunna utmana. Folk som jobbar i kommittéer och arbetsgrupper som ser till att
allt funkar; att vi har serier, att vi har domare, att vi har personer som håller koll på de
spelare som siktar högt mot elitnivå och de som tar de strategiska beslut och som tar hand
om och utvecklar svensk rugby. Listan är såklart lång, och utan dessa eldsjälar runt om i
landet och i alla klubbar skulle vi inte ha något. Tack till alla er som ställer upp!
2020 känns väldigt positivt. Vi jobbar med att ta fram en ny strategisk plan och vi har ett mål.
Om 12 år är Svensk Rugby 100 år gammal. Vi är vid vändpunkten mot en ljus framtid om vi
ställer upp tillsammans mot den utmaning vi har!

Utveckling
Distrikt och föreningsutveckling
Under 2019 har fortsatt arbete mot regionalisering och regionsutveckling bedrivits i enlighet
med SRFs strategiska plan 2014-2019. Det har arbetats fram syfte och argument varför en
strukturell förändring inom SRF bör ske samt regionernas basuppgifter. I detta arbete har
det etablerats kontakt med RF och RF jurister för stöd i processen.
2019-08-04 hölls ett diskussionsmöte gällande decentralisering och regionalisering. Inbjudna
var ordföranden från SRF:s klubbar och distrikt, ordförande för SRDF, ordförande för TK,
representanter från valberedningen, förbundskapten samt ungdomsrepresentant. Med på
mötet var även representant från Innebandyförbundet som presenterade deras strategi
angående strukturella förändringar. Diskussionerna utgick utifrån var SRF befinner sig idag
och vilken riktning som bör tas för att stärka SRF.
I det administrativa arbetet med förflyttning från distrikt till regioner har det framlagts ett,
utifrån RF:s DF-indelning, förslag på regionindelning som presenterades under
ordförandekonferensen 2019-11-09. För klubb- och distriktsordföranden sattes till 2019-1220 att inkomma med kommentarer och propåer angående indelningen med syftet till ett
antagande på årsstämman 2020-03-21.
I samarbete med GS har framtagits ett mätinstrument/inventeringsmodell med avseende på
strukturer, funktioner, utbildning och verksamhet inom SRFs klubbar och distrikt. Även
denna presenterades under ordförandekonferensen med påföljande utskick till berörda.
Under 2019 påbörjades regionlagsmatcher. Det genomfördes tre herrmatcher med Mitt/SO
som segrare.

Utbildning
World Rugby Utbildning: Level 1 Coaching - 2 (Partille, Trelleborg) Level 2 Coaching - 1
(Stockholm) Level 1 Match Officiating - 3 (Malmö * 2, Kalmar) Level 2 Match Officiating - 1
(Stockholm)
Level 2 Coaching sevens: Ross Watson (Spanien)
Level 3 Coaching: Henry van Niekerk (Frankrike)
Educator course: Karl Savimaki (Italien)
RE Coaching Trainer: Jonathan Flynn
WR Trainer: Julian Bevan
WR Educators: Ronnie Björklund, Nicola Cramarossa, Bill Denham-Smith
Godkänd WR Coaching L2: Andy Stewart, Neill Erasmus, Danny Wadsworth
Godkänd WR MO L2: Nils Boyer, Carl Falkenby

2019 Utvecklingslag JV18
Under 2019 blev det Svenska U18 utvecklingslaget inbjudet till ett nytt upplägg från Rugby
Europe.
Under 5 dagar skulle 30 spelare, 5 tränare och 3 domare delta under en vecka med
utvecklingsmatcher där fokus var öppet spel. Varje match var 20 minuter och Sverige
spelade mot Polen, Litauen och Ukraina.
Matcherna på 2*10 minuter skulle ha fokus på kontinuitet och de skulle inte ha några
klungor eller inkast.
På slutet av veckan spelade Sverige mot Ukraina i en 60 minuters match.
Upplägget var väldigt bra och positivt för utvecklingen av unga spelare på den nivån.
Sverige deltog totalt i två utvecklingsläger, båda i Polen.
World Rugby har ändrat strategin gällande utveckling av unga talanger och nu blir det mer
fokus på att hålla kvar spelarna på deras nivå och se till att inte påskynda steget upp mot
seniorspel.

Sveriges strategi var att höja tröskeln för tränarnivån till utvecklingslägret. Feedback från
laget efter båda RE utvecklingslägren från spelare var väldigt positiv.
Tränare:
Henry van Niekerk (WR L3)
Karl Savimaki (WR L3)
Mike Tatu (IRB L3).
Maria Robertsson (WR L1)
David Hoade (WR L2)
James Darbyshire (WR L1)*oct
Fysio
Anton Hage
Managers
Jessica Melin
Sara Sundström
Adrian Qvarnström* oct
Video Analys
Adrian Qvarnström

Samarbete
Under 2019 hade förbundet ett givande samarbete med familjen Murphy och deras företag
Lifes2Good som vi speciellt vill tacka.

Kommittéer
Disciplinnämnden (DN)
Disciplinnämnden hade 13 (3 i samma fall) fall under 2019, vilket är 5 fall mer än föregående
år. Majoriteten av fallen som har tagits upp i Disciplinnämnden har varit väldigt tydliga, vilket
har medfört att DN har varit eniga i alla beslut.
Den sista, DN2019-013 är fortfarande inte löst.

Domarföreningen
Det har varit ett tufft år för domarverksamheten då många domare har slutat eller sagt att
de vill döma på en lägre nivå. Detta har resulterat i att alla matcher inte har fått en domare
under 2019. Det finns en etablerad grupp med domare som arbetar hårt med att döma hela
säsongen och vi har jobbat hård med rekrytering. Det är dock fortfarande brist i alla regioner
och det finns ett stort behov av fler domare. Syd, Väst och Stockholm har planerat kurser i
2020 för att förbereda för framtiden. Flera ungdomar frågar efter domarutbildningen och
hur de kan hjälpa till med seniormatcher som assisterande domare. Ungdomsdomare har
jobbat hårt på USM och turneringar (till exempel Viking cup och festivaler) och har
utvecklats med hjälp av dessa. Alla CMOs som vi utbildade under 2018 har börjat att jobba
med yngre domare och vår nya WR Match Officials Educator har börjat att leverera kurser.
2020 har vi tre nivå 1 kurser planerade och en nivå 2 och vi behöver minst 10 personer till
vår lista för aktiva domare

Domare:
Antal aktiva domare (5+ matcher): 7
Antal Svensk domare (1+ matcher): 17
Aktiva domare från andra nordiska länder: 1
Antal utbytesdomare från icke-nordiska länder: 4
Totalt antal utländska domare genom utbytesprogram: 5
Antal svenska domare som dömt utomlands genom utbytesprogram: 4
Uppdrag:
Antal dömda matcher: 199
Sweden 7s: 10 omgångar Övriga 7s och 10s turneringar: 21 (9 olika länder)
Utnämningar:
2 domare har uppnått internationell status (1x 15s, 1 x 7s)
5 assisterande domare har uppnått internationell status.
1 domare har uppnått en Rugby Europe referee manager roll.
Utbildningar:
Level 1 MO Courses: 2
Level 2 MO Courses: 1
Referee Managers Conference (Northern Europe): 1

Tävlingskommittén
TK har under året omorganiserat sig vilket resulterat i en helt ny bemanningen. Den nya
gruppen startade upp i slutet maj och började med att planera in att ha möten varje onsdag
från början av slutet på maj och till årets slut och fortsätta med det under 2020. Nu är
ambitionen att organisera och strukturera om TK för att klara oss med en betydligt mindre
organisation till att börja med, sen behöver vi växa.
TK har under verksamhetsåret 2019 handlagt och berett de ärenden som löpande inkommit
till tävlingskommittén e-post. Hantering av farmaravtal, samarbetsavtal, speltillstånd för
spelare och lag, lån av spelare tar TK jobbet med. Tagit fram tävlingsbestämmelser och
ekonomiska bestämmelser för 2020. Tagit fram serieprogram för både dam och herr för
säsongen 2019 och 2020.
Under året inrapporterades i Profixio 114 st. nationella tävlingsmatcher i 15-manna och 187
st. matcher i 7-manna på seniorsidan.
TK har haft 26 st. Skypemöten från slutet på maj till december och 2 st. fysiska möten. TK har
även deltagit i SRF:s konferenser och styrelsemöten

15s Dam Nationell
I Allsvenskan för damer deltog 6 st. lag följt med semifinaler, finaler och placeringsmatcher.
Totalt 20 matcher spelades.
Svenska mästare för Rugby 15s Damer blev Stockholm Exiles RFC som slog Pingvin RC i
finalen. I bronsmatchen vann Vänersborgs RK mot Enköpings RK.
Antal licensierade damspelare senior var under året 579 st.

Ranking 15s Dam Nationell
Plats Lag (Placering 2018)
1 Stockholm Exiles RFC (2)
2 Pingvin RC (6)
3 Vänersborgs RK (1)
4 Enköpings RK (5)
5 West Gota (4)
6 Skåne Ladies (7)

15s Herr Nationell
I högsta serienivån Allsvenskan för herrar deltog 6 lag med efterföljande semifinal och
placeringsmatcher. Totalt 42 matcher spelades och i 1 fall lämnades WO.
I andra serienivån Division 1 norr deltog fem lag och Division 1 syd fyra lag i grundserien och
efterföljande placeringsmatcher. Totalt 36 matcher spelades och i 3 fall lämnades WO.
I tredje serienivån Division 2 deltog fyra lag i grundserien och efterföljande
placeringsmatcher. Totalt 12 matcher spelades och i 1 fall lämnades WO.
Svenska mästare för Rugby 15s Herrar blev Stockholm Exiles RFC som slog Pingvin RC i
finalerna. I bronsmatcherna vann Göteborgs RF mot Enköpings RK.
Antal licensierade herrspelare senior var under året 1339 st.

Ranking 15s Herrar
Plats Lag (Placering 2018)
1 Stockholm Exiles RFC (1)
2 Pingvin RC (2)
3 Göteborgs RF (4)

4 Enköpings RK (3)
5 Hammarby IF (7)
6 Norrköpings RK Troján (6)
7 Södertälje RK (5)
8 Kalmar Södra IF Rugby (8)
9 Stockholm Exiles RFC B (12)
10 Spartacus RUFC (19)
11 Uppsala RFC (10)
12 Malmö RC (15)
13 Lugi Lions RFC (13)
14 Erikslunds KF (9)
15 Karlstad RK (11)
16 Stockholm Berserkers RFC (20)
17 Katrineholm Griffins RC (18)
18 Sandviken RC (11)
19 Attila RG (17)

Rugby 7s
De 12 herrlagen delades upp i 3 regionala kvalgrupper där lagen spelade 2 kvalomgångar. De
bästa lagen gick vidare till två regionala semifinaler. De 4 bästa från respektive regional
semifinal kvalificerade sig till SM-slutspelet under SM-veckan i Malmö.
De 12 anmälda damlagen spelade både regionalt och seminationellt kval i 4 st omgångar. De
8 bästa rankade damlagen efter kvalen kvalificerade sig till SM-slutspelet under SM-veckan i
Malmö.
Svenska mästare i 7-manna för herrar blev Stockholm Exiles som besegrade Wexiö RK i SMfinalen och i damer blev Pingvin RC mästare genom att besegra Malmö RC i damernas SMfinal. SM-finalerna TV-sändes av SVT. I bronsmatchen för herr vann Göteborg RF mot
Enköping RK och för dam vann Stockholm Exiles Ladies mot Vänersborg RK.
Totalt 187 st matcher spelades, herrar 77 st. och damer 110 st.

Ranking 7s Damer
Plats Lag (Placering 2018)
1 Pingvin RC (4)
2 Malmö RC (3)

3 Stockholm Exiles Ladies (1)
4 Vänersborgs RK Dam (2)
5 Linköping Ladies (8)
6 Enköpings RK (6)
7 Uppsala RFC (5)
8 Kalmar Södra IF Rugby (9)
9 Lugi Lions RC Ladies (13)
10 Göteborgs RF (12)
11 Stockholm Berserkers RFC Dam (11)
12 Södertälje RK (-)

Ranking 7s Herrar
Plats Lag (Placering 2018)
1 Stockholm Exiles RC (-)
2 Wexiö RK (3)
3 Göteborgs RF (4)
4 Enköpings RK (5)
5 Södertälje RK (1)
6 Norrköpings RK Troján (-)
7 Hammarby IF (2)
8 Malmö RC (9)
9 Erikslund KF (6)
10 Vänersborgs RK (8)
11 Linköpings RK (10)
12 Sandviken RC (14)

Regionsserier och festivaler:
Det har spelats 3 st. herr regionmatcher och 1 st. dam regionmatch.
Alla distrikten har fortsatt att utveckla sina aktiviteter även med andra format, på fler platser
och med fler klubbar som deltar.

Barn och Ungdom
Under 2019 beslutade styrelsen att en ungdomskommitté (UK) skulle bildas för att öka
fokusen på utvecklingen av barn och ungdomsrugbyn. UK kommer att ansvara för regler,
dispenser, serier, festivaler och turneringar för barn och ungdomar på uppdrag av styrelsen.
Detta kommer ske med stor delegering till förbundets distrikt (regioner). UK planeras starta
upp under våren 2020.
Barn och ungdomsfestivaler genomförs på ett lyckat sätt i Rugby Väst, Stockholm RF (med
deltagare från angränsande distrikt) och i Skåne RF (tillsammans med Rugby Danmark). Lag
och spelare i åldrarna upp till P14 ökar, tyvärr har utvecklingen för F15, P16, F18 och P18
avstannat eller minskat. Här behöver mer fokus för att få till spel i dessa åldrar, nationella
turneringar och matcher (region) är inte tillräckligt för att attrahera och behålla spelare.

USM 2019
2018 text som spelade 99 (71) matcher.
USM arrangerades i Vänersborg helgen den 21-22 september tillsammans med en nationell
barnrugby festival. Totalt deltog 49 st. anmälda lag med ca 600 deltagare, 70 funktionärer, 15 st.
domare. Över 150 st. matcher spelades på 9 st. planer. 3000 portioner mat serverade och 1000 st.
hamburgare såldes.

För 7:e gången genomfördes USM enligt LUM modellen för ungdomsspelare över 13 år.
Antal deltagande lag var (föregående år i parantes):
P14 med 9 (8) lag,
F15 med 2 (3) lag ingen SM vinnare vid färre än 3 lag,
P16 med 4 (5) lag,
P18 med utgick p.g.a. för få anmälda lag och
F18 med 6 (5) lag
Nedan är de svenska mästarna följda av silver och brons vid USM 2019:
P14: Enköping RK, RC Lycée Francais och Malmö RC.
F15: P16: Malmö RC, Erikslund Rugby och Spartacus RUFC.
F18: Enköpings RK, XX Stockholm RK (rosa) och Malmö RC.
P18: Vid den svensk nationell ungdomsfestival för barnspelare i åldern upp t.o.m. 12 år, deltog:
U8 med 7 (7) lag,
U10 med 11 (10) lag och

U12 med 12 (11) lag
För dessa åldersgrupper utses ingen vinnare i enlighet med LUM.

Landslag och Landslagsutvecklingsprogram
Verksamhetsberättelse 7-manna Dam 2019
Management:
Huvudtränare: David Mobbs Smith
Ass. tränare: Sean Thomson
Ass. tränare (Akademi): Mike Tatu
Lagledare: Anna-Lena Swartz
Fystränare: Jonas Toresäter
Videoanalytiker: PO Jönsson
Sammanfattning
Truppen har genomfört 3 träningsläger i Norrköping samt två fysläger på Bosön i samarbete
med Riksidrottsförbundet.
Truppen har under året genomfört 5 st. träningsturneringar; Malmö 7´s, Bonn International
Sevens, Stanislas 7´s, Broadstreet och Dubai 7´s
Dam 7-manna har samarbete med Ramblin Jesters, Tabusoro Angels och Mo Sistas så våra
spelare får delta i turneringar som Amsterdam Sevens, London Summer Sevens, Copenhagen
Sevens och Dubai Sevens.
Ett skadedrabbat år med flera seniora spelare som tvingats tacka har gett möjlighet för unga
akademispelare att ta plats i seniorlaget. Vi jobbar vidare med våra målsättningar att få
program att fungera väl med träningar, fystester och träningsturneringar från U18 upp till
Senior.
Vi har god stöttning av Riksidrottsförbundet och professionella tränare.
Vi har spelat 2 omgångar i Trophy och blev inbjudna att delta på Olympic Qualification i
Ryssland.
Spelare
Budapest Lissabon Kazan
W Trophy W Trophy Olympic
Leg 1
Leg 2
Qualification
Namn
Klubb
Pettersson Victoria C Harlequins, London
1
1
1
Kearney
Rebecca vC Stockholm Exiles RFC
1
1
1
Skagerlind Emma
Enköpings RK
1
1
Trinh
Carina
Stockholm Exiles RFC
1
1
1
Toresäter Paulina
Enköpings RK
1
1
1
Palmgren Olivia
Kalmar Södra Rugby
1
1
1
Lykke
Lene
Uppsala RFC
1

Müller
Viksten
Sundell
Swartz
Mahlberg
Jacobsson
Nunstedt
Schwartz
Gabinus
Resultat

Maja
Tove
Rebecca
Amanda
Mathilda
Sara
Minonna
Ylva
Emma

Vänersborgs RK
Harlequins, London
Malmö RC
Linköpings RK
Linköpings RK
Malmö RC
Vänersborgs RK
Kalmar Södra Rugby
Göteborgs RF

Plats 5 i Trophy
Plats 9 Olympic Qualification

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Verksamhetsberättelse 7-manna Herr 2019
Mangement
Huvudtränare: Massey Tuhakaraina
Strenght & Conditioning: Ross Watson
Physio: Per Axelsson
Manager: Emelie Bergström

Truppen:
1. Richard Nunstedt (Vänersborg RK)
2. Björn Aloander (Vänersborg RK)
3. Alfred Nordgren (Malmö RC)
4. Axel Kalling-Smith (University of Sussex RFC)
5. Fredrik Enstad (Södertälje RK)
6. Fredric Austa (Södertälje RK)
7. Samuel Ahlbeck (Malmö RC)
8. Dennis Melander (Växjö RK)
9. Philip Murphy (Dublin University)
10. Hannes Nylén (Enköpings RK)

11. Philip Axelsson (Södertälje RK)
12. Theodor Karlsson (Stockholm Exiles RFC)
13. Matt Mitchell (Stockholm Exiles RFC)
14. Tobias Borg (Norrköpings RK Troján)
15. Jesper Andersson (Enköpings RK)
16. Robin Fransson (Enköpings RK)
17. Ian Gowland (Stockholm Exiles RFC)
18. Jonathon Edwards (Göteborgs RF)
19. Jonny Craenen (Stockholm Exiles RFC)
20. Arthur Marini (Paris Université Club)
21. Tom Milner (Wimbledon RFC)

Träningsläger och träningsturneringar:
Träningsläger
Herrlandslaget har under året genomfört 3 stycken träningsläger som förberedelse inför
Men´s Trophy turneringarna. Massey var huvudansvarig för alla träningsläger och Ross
hanterade träningsprogram under hela säsongen och jobbade med att utbilda spelarna i
truppen inom S&C. Första lägret ägde rum på Bosön den 2-3 februari där spelarna
genomförde tester tillsammans med Ross. Därefter hölls två läger av Massey; första och
andra 7s träningslägret ägde rum i Enköping 30–31 mars och 19-20 april. Massey gick
igenom säsongen 2019, spelarrollerna i 7s och målen med säsongen. Spelarna fick även ge
betyg på sig själva vart de befann sig i nuläget. Massey gick igenom grunderna med 7s rugby
och fokuserade mycket på teknik, sedan utvecklades träningspassen mera under andra
lägret och fokuserade mer på 7s och spelet.
Träningsturnering:
Rovigo 7s
Följande spelare deltog i träningsturneringen:

Fredrik Enstad, Richard Nunstedt, Björn Aloander, Hannes Nylén, Jesper Andersson, Ian
Gowland, Theodor Karlsson, Dennis Melander, Jonny Craenen, Axel Kalling Smith, Philip
Axelsson, Alfred Nordgren.
I slutet på maj åkte vi över till Italien och Rovigo 7s. Turneringen höll hög standard, med flera
bra deltagande lag och flera av spelarna gjorde bra ifrån sig under turneringen. Sverige
slutade trea i turneringen efter Tyskland och Italien.

Officiella tävlingar:
Men´s Trophy
Kroatien, Zagreb:
Följande spelare deltog i första Mens Trophy turneringen i Kroatien, Zagreb:
Fredrik Enstad, Richard Nunstedt, Björn Aloander, Hannes Nylén, Jesper Andersson, Ian
Gowland, Theodor Karlsson, Dennis Melander, Tobias Borg, Axel Kalling Smith, Fredric
Austaoch Alfred Nordgren.
Det var ett 40 grader varmt och fuktigt Zagreb som väntade Sverige i den första turneringen.
Under första matchen i turneringen drabbades Sverige av skador som innebar att några av
spelarna i truppen tyvärr inte kunde spela vidare i turneringen. Sverige vann flera
gruppspelsmatcher och tog sig till kvartsfinal men lyckades inte vinna den matchen. Roligt
för truppen var att Hannes och Theodor debuterade i sin första officiella 7s turnering för
Sverige och båda gjorde bra ifrån sig under turneringen.
Bosnien, Zenica:
Följande spelare deltog i andra Mens Trophy turneringen i Bosnien, Zenica:
Fredrik Enstad, Björn Aloander, Hannes Nylén, Jesper Andersson, Ian Gowland, Theodor
Karlsson, Dennis Melander, Samuel Ahlbeck, Axel Kalling Smith, Alfred Nordgren, Philip
Axelsson, Philip Murphy.
Återigen väntade en varm turnering på Sverige i Zenica. Sverige spelade bra i gruppspelet
och vann två av tre gruppspelsmatcher och tog sig till kvartsfinal. Men precis som i första
turneringen så lyckades inte Sverige vinna matchen. Även denna turnering bjöd på två
debutanter som spelade sin första officiella 7s turnering för Sverige. Denna gång var det
Samuel och Philip som debuterade och båda gjorde bra i från sig och bidrog med både poäng
och fint spel.
Total sett slutade Sverige på 6 plats av 12 deltagande lag i de två Mens Trophy
turneringarna.

Samarbete med RF
Sverige har under säsongen samarbetat med RF, de har varit tillgänglig på våra träningsläger

och gett oss stöd och utbildning, samt gett oss möjligheten att fortsätta utvecklas som
spelare och trupp. Vi jobbar efter RF riktlinjer och utvecklar spelarna inom truppen mot
internationell toppnivå. Jobbar efter att alla spelare skall bli toppatleter.
Sammanfattning av 2019
Säsong 2019 var ett OS-kval år som innebar att Sverige enbart kunde delta med spelare som
har svenskt pass. Det innebar att truppen infor säsongen trimmades ner något då flera av
spelarna från tidigare säsonger inte har svenska pass. Men det innebar även att flera nya
unga talanger fick chansen att ta en plats i truppen och representera Sverige under
säsongen. Sverige har genomfört allt som planerades i början av året. Har deltagit i flera
turneringar under säsongen, en förberedelseturnering i Rovigo och 2 st Mens Trophy
turneringar. Spelarna har visat att de kan spela 7s rugby på hög nivå och prestera ute i
Europa.
Sverige slutade på 6 plats av 12 deltagande lag efter de 2 delturneringarna i Mens Trophy
turneringarna. Det innebär att Sverige spelar kvar i Trophy divisionen under 2020.
Övrigt:
Tack till alla som under året har stöttat och supportat oss både på turneringar och hemma i
Sverige.
Verksamhetsberättelse 15-manna Herr 2019
Management:
Huvudtränare: Kanogo Njuru
Ass. tränare: Dustin Jinka, Karl Savimaki, Chris Nanasi
Fystränare: Kjell Norman/Pierre Henriksson
Videoanalytiker: Gunnar Mattiasson
Physio: Johan Gustavsson/Niklas Parmelund
Lagledare: Marco Cicola/Anders Nilsson
Vi har genomfört





4 regionala träningsläger/fitness test för sverigebaserade spelare under vinter/vår
1 tour till Portugal med träningsmatch vs Gibraltar
2 träningsläger i Sverige
Deltog i Rugby Europe i Conference 1 North (4 matcher - mer detaljer nedan)

Träningsläger och träningsturneringar:
Träningsläger
Laget har under året haft träningsläger på Bosön och i Norrköping.

Med tanke på att den internationella säsongen startar i maj, samtidigt som svensk rugby
börjar sina matcher, bestämde vi att inleda med fystester under en dag på regionala
träningsläger på olika platser för att underlätta resandet för våra spelare och hålla kostnader
nere. Bara sverigebaserade spelare deltog i dessa träningsevent.
Kjell Norman och Pierre Henriksson hanterar träningsprogram och jobbar med utbildning
och tester inom Strength & Conditioning.
Träningstour:
Brown´s sport center in Vilamoura - Portugal i Maj 2019
För att utveckla och förbereda inför officiella matcher arrangerade vi en tour till Portugal,
där våra värdar var Brown´s sport center.
Touren avslutades med träningsmatch mot Gibraltar – en tight förlust som gav speltid till
hela truppen mot ett organiserat och tränat motstånd.

Landskamper samt laguppställning.
RUGBY EUROPE CONFERENCE 1 NORTH
Norrköping 11/5 -2019 Sverige – Ungern 36 – 27
23 – 14

Odessa 19/5 -2019 Ukraina – Sweden

Jurmala 26/10 -2019 Lettland – Sverige 22 – 26
Luxembourg 0 – 13

Malmö 2/11 -2019 Sverige –

Sammanfattning 2019
2019 blev året då vi tyvärr misslyckades att gå upp till Trophy, även om vi är stolta över vad
vi har skapat med gruppen, lagkänsla och hängivenhet från både lagledning och spelare. En
stor tack till vår förre detta FK Kanogo Njuru som klev sig i mitten av november p.g.a.
personliga skäl: Din kärlek för rugby och passion för laget kommer inte att glömmas bort.

Verksamhetsberättelse U18 7-manna Dam
Management:
Huvudtränare: David Mobbs
Ass.tränare: Sean Thomson/Joss Linney
Ass.tränare: Anna-Lena Swartz
Lagledare: Jonas Toresäter
Fystränare: Jonas Toresäter
Videoanalytiker: PO Jönsson
Under året har tränaren Sean Thomson avgått och ersatts av Joss Linney.
Träningsläger och träningsturneringar:
Träningsläger
F18 landslaget har under året haft tre gemensamma träningsläger med seniordamerna,
vilket har fungerat mycket bra. På dessa gemensamma läger fördelar tränarna sin tid mellan
lagen som i princip alltid tränar separat. Vi utnyttjar på detta vis världsklasstränarna David
Mobbs och Sean Thomsons tid optimalt. Jonas Toresäter jobbar med utbildning och tester
inom Strength & Conditioning, med assistans av spelare från seniorlandslagen. Functional
screening görs på varje spelare innan de får ok att ge sig på att jobba med vikter i gymmet.
Träningsturnering Rosslyn Park, London
I mars åkte 12 tjejer till London för att för femte året i rad spela i världens största
skolrugbyturnering. Här spelas det rugby från måndag till fredag från U12-U18 med skollag
från hela Storbritannien. För F18s del innebär det att man får möta de bästa brittiska
flickorna i åldern 16-18, som alla går på rugby college (motsvarande våra
elitidrottsgymnasier). Vår resa började med en träning på onsdag eftermiddag på Hampton
School där vi körde ett eget pass och ett tillsammans med skolans U18-pojkar. F18landslagets f.d. tränare Sean Thomson är Director of Rugby på Hampton School och tränar
skolans U18-pojkar. På torsdagen besökte laget Twickenham och åkte sedan till Rosslyn Park
och tittade på turneringen. På fredagen var det sedan dags för matcher. Assisterande coach
under turneringen var seniorlandslagets kapten Victoria Petersson, som till vardags spelar i
Londonlaget Harlequins.
Sverige spelade i den högsta gruppen, National Sevens Girls AASE (elitidrottsgymasier) där
sex F18-lag gjorde upp om titeln. Under AASE finns ytterligare en grupp med 20 (!) F18-lag.
Sverige ställdes bl.a. mot Storbritanniens två bästa rugbyskolor Loughborough och Hartpury,
som slutligen spelade final. De svenska tjejerna bjöd hårt motstånd men kunde inte stå emot
dessa båda skickliga och samspelta lag. Resterande tre matcher mot Exeter, Worthing och
South Gloucestershire var jämna och svenskorna kunde avgå med segern i en av matcherna.
Laget fick också den stora äran att motta turneringens fair play-utmärkelse.

Sveriges lag: Matilda Toresäter (Enköping) (C), Hannah Persson (Malmö) (vC), Amanda
Swartz (Linköping), Moa Krantz (Enköping), Madeleine Belanger (Erikslund), Lucy Heckemann
(Spartacus), Elise Berndtson (Pingvin), Emma Ytterbom (Enköping), Michaela Tatu
(Vänersborg), Minna Leijonhufvud (Exiles), Alice Pettersson (Linköping), Linn Eripe
(Erikslund).

Officiella tävlingar
EM - Women 7s U18 European Championship
Europeiska mästerskapen hölls i Jarocin i Polen sista helgen i augusti. De svenska tjejerna
deltog för sjätte året i rad.
Vi flög ner från våra olika destinationer och sammanstrålade på hotellet på fredag
eftermiddag. Kvällen ägnades åt ett träningspass samt manager’s meeting och den
obligatoriska lagkaptensbilden där Matilda Toresäter representerade Sverige. Lördag och
söndag var det turnering på en mycket fin anläggning med en fantastisk rugbyplan.
I den första poolmatchen höll de svenska tjejerna emot bra i första halvlek, men i den andra
drog de kvicka och spelskickliga spanjorskorna iväg och vann med 36-0. I nästa match blev
Ryssland alldeles för svåra och förlust med 0-45. Ryskorna hade ett mycket bra lag i år, som
slutade trea i turneringen efter vinst mot Wales i bronsmatchen. Även i den tredje
poolmatchen blev det förlust med 0-19 mot Polen, efter en blek insats av det svenska laget. I
söndagens kvartsfinal för Challenge Trophy kom så första vinsten efter turneringens bästa
spel, där Tyskland besegrades med 17-15 efter en riktig rysare. Sverige var därmed i Trophysemifinal mot Ukraina. Trots en stark kämpainsats av de svenska spelarna slutade matchen i
förlust med 0-7. I matchen om 11:e plats blev det åter förlust med minsta möjliga marginal,
5-10 mot Portugal.
Sveriges placering blev därmed 12 av 16 lag. Samma som fjolåret. Placeringen når inte upp
till målsättningen att vara topp-tio, men prestationsmässigt fick spelarna högt betyg av
coachen Joss Linney efter turneringen. Joss prisade också spelarna för deras höga lagmoral
och positiva inställning genom hela turneringen.
Resultat
Sverige – Spanien 0-36 Pool game
Sverige - Ryssland 0-45 Pool game
Sverige - Polen 0-19 Pool game
Sverige - Tyskland 17-15 Challenge Trophy Quarter-final
Sverige - Ukraina 0-7 Challenge Trophy Semi-final
Sverige – Portugal 5-10 Place 11-12
Spelarstatistik - EM - officiella F18-landskamper
NAMN
KLUBB
MATCHER
Matilda Toresäter C

Enköpings RK

6

POÄNG

Hannah Persson vC

Malmö RC

6

Cay Lindberg

Malmö RC

6

Emma Ytterbom

Enköpings RK

6

Michaela Tatu

Vänersborg RK

6

Maddie Belanger

Erikslund KF

6

Alice Pettersson

Linköpings RK

6

5

Moa Krantz

Enköpings RK

6

15

Amelia Ekstrand

Malmö RC

6

Elise Berndtson

Pingvin RC

6

Johanna Wagner

Enköpings RC

6

Lucy Heckemann

Spartacus RUFC

6

4

Verksamhetsberättelse U18 7-manna Herr 2019
Management Team:
Head Coach Alec Jenkins
S&C Ross Watson
Manager Jessica Melin
Ass. Coach Kari Tapper
Sammanfattning
Ett mycket utvecklande år för Svensk juniorrugby, även på herrsidan. Med 200 % fler
sammankomster än föregående år (2018) samt en EM turnering på samma arena som
herrseniorerna var en stor och inspirerande bonus för juniorerna.
Har under våren 2019 fokuserat på grundläggande spelförståelse och en gemensam spelidé
vilket gett resultat.
Vi har även klarat vår budget som var att gå plus/minus/noll. Den totala kostnaden för U18
pojkar
under 2019 var 115K. Spelarna själva stod för hälften av denna kostnad i form av
spelaravgifter
resten var pengar från SRF samt en FB-insamling som skapade ca 1000 kr i bidrag.
Laget har genomfört:
- 2 träningsläger Maj + juni 2019
- Deltog i European Trophy i Zagreb, slutade på 6e plats juni 2019
Vill passa på att tacka alla er som har stöttat oss under året.
Kommer 2020 att fortsätta arbeta med träningsläger tillsammans med seniorerna, utöka
turneringar och bygga upp ett bra akademiprogram som bygger från junior upp till senior.
Detta tillsammans
med ännu en ny organisation för U18. En organisation vi hoppas finnas med oss en tid
framöver.
Följande Spelare var uttagna 2019:

Marcus Almgren, Norrköpings RK Troján
Albin Cederberg, Norrköpings RK Troján
Elias Granath, Enköpings RK U
Jesper Gustavsson, Spartacus RUFC
Alex Häljestig, Spartacus RUFC
Peter Karlsson, Enköpings RK U
David Mattiasson, Erikslunds KF
Ludvig Moberg, Erikslunds KF
Oliver Engela Ras, Erikslunds KF
Tom Rudling, Erikslunds KF
Rönnqvist Olof, Erikslunds KF
Noah Pather Olofsson, Malmö RC
Turnering och resultat 2019
Rugby Europe Sevens, U18 Boys Trophy
15-16 juni 2019, Zagreb, Kroatien
Sverige - Lettland 14 - 15
Sverige - Monaco 5 - 12
Sverige - Tjeckien 0 - 24
Sverige - Kroatien 19 - 12
Sverige - Serbien 34 - 0
Sverige - Slovenien 36 – 0
Verksamhetsberättelse 15-manna Dam 2019
Management:
Huvudtränare: Claire Cruikshank fr.o.m. 21/9, Kevin Moggridge t.o.m. 9/5
Assisterande tränare: Tamara Taylor, Niklas Proos, Jason Wheatley t.o.m. 9/5
Physio: Malin Johansson, Adam Jartén t.o.m. 14/3.
Lagledare: Sandra Irvefjord
Resande lagledare: Petra Sterner, Jonas Toresäter
Träningsläger
I mars åkte vi över till England för träningsläger och en match mot British Army och vi blev
traditionsenligt inkvarterade i baracker. Matchen spelades på Army Rugby Stadium och
sändes LIVE på facebook. Matchen slutade tyvärr med vinst till armélaget.
Truppen på lägret
Tove Viksten ©
Victoria Petersson
Maja Meuller
Karin Lindmark

Harlequins
Harlequins
Vänersborgs RK
Södertälje RK

Tyra Norlander
Linda Karlsson
Jennifer Kejsner Lundh
Jennifer Sundqvist
Maja Framming
Madelen Roslund
Micaela Franke-Rydén
Marie Andersson
Emma Skagerlind
Emilia Kristiansson
Frida Nilsson
Lene Lycke-Olesen
Jennie Öhlin
Michelle Johansson
Minonna Nunstedt
Emma Ljungblom
Katie Childs
Elin Sterner
Emma Gabinus

Berkeley All Blues
Stockholm Exiles RFC
Vänersborgs RK
Stockholm Exiles RFC
Uppsala RFC
Lichfield
Stockholm Exiles RFC
Vänersborgs RK
Enköpings RK
Göteborgs RF
Pingvin RC
Uppsala RFC
Stockholm Exiles RFC
Lichfield
Vänersborgs RK
Uppsala RFC
Malmö RC
Malmö RC
Göteborgs RF

I juli genomförde vi en open camp under två dagar i Vänersborg som lockade både unga och
erfarna spelare. Coacher på campen var Neil Johnson, Maria Robertsson Tatu, Claire
Cruikshank, Karl Savimaki och Dougie Thomson. D.v.s. coacher med stor samlad erfarenhet.
Campen innehöll mycket spel vilket uppskattades av deltagarna.
Landskamper samt laguppställning.
2019-20 REIC WOMEN TROPHY
Malmö 2/11 -2019 Sverige – Finland 19 – 7
5

Prag 16/11 -2019 Tjeckien – Sweden 17 –

1. Viksten Tove ©
2. Lennvall Sara
3. Lindmark Karin
4. Framming Maja
5. Lennartsson Anna
6. Mossberg Sanne
7. Sterner Elin
8. Skagerlind Emma
9. Nilsson Frida
10. Childs Katie
11. Melin Felicia
12. Peterson Victoria
13. Johansson Michelle
14. Jacobsson Sara
15. Hellgren Emelie
16. Sundqvist Jennifer
17. Corvellec Pomme
18. Andersson Marie
19. Borgemyr Hanna
20. Hellsten Bjur Emma
21. Enehov Hanna
22. Sonnenholzner Elizabeth
23. Woolley Angela

1. Viksten Tove ©
2. Lennvall Sara
3. Woolley Angela
4. Framming Maja
5. Lennartsson Anna
6. Norlander Tyra
7. Sterner Elin
8. Skagerlind Emma
9. Nilsson Frida
10. Childs Katie
11. Melin Felicia
12. Peterson Victoria
13. Johansson Michelle
14. Jacobsson Sara
15. Hellgren Emelie
16. Sundqvist Jennifer
17. Andersson Marie
18. Lennartsson Åsa
19. Borgemyr Hanna
20. Hellsten Bjur Emma
21. Toesäter Matilda
22. Sonnenholzner Elizabeth
23. Ljungblom Emma

Sammanfattning 2019
Efter flera års uppehåll från spel i Europa kunde vi äntligen anmäla ett lag till Women
Trophy. Året startade en smula turbulent med avhoppad förbundskapten så efter sommaren
fick Elitansvarig uppdraget att hitta ersättare. Styrelsen valde att tillsätta Claire Cruikshank
som ny FK i september och Claire fick en kort startsträcka till höstens matcher i Trophyn.
Matcherna blev vår första chans att spela ihop laget och det var bra att starta med en vinst
mot Finland även om det givetvis var tråkigt med förlusten borta mot Tjeckien. Det finns stor
utvecklingspotential och vi ser fram mot den avslutande matchen i maj mot Schweiz.

Kommunikationsgrupp Landslag 2019
Bakgrund
Behov av samordning och stöd för landslagen kring kommunikation och marknadsaktiviteter
har funnits länge inom Svenska Rugbyförbundet. Då det inte funnits någon tydligt ansvarig
funktion för dessa frågor, generellt för förbundet eller specifikt för landslagen, inom
förbundsstyrelsen under 2019 så beslöt sig Landslagsansvarig i förbundsstyrelsen och
Elitansvarig för att starta upp en Marknads- och kommunikationsgrupp för landslagen.
Personer bjöds in och aktiviteter påbörjades.
I samband med arbetet inför herrlandskampen i Norrköping våren 2019 blev det tydligt att det
behövdes samordning och drivkraft kring aktiviteter och en projektgrupp startades
tillsammans med arrangörsklubben Trojan.
Rollerna och fördelningen av ansvar mellan arrangörsklubben och förbundets Marknads- och
kommunikationsgrupp var inte helt tydliga vilket ledde till att M&K-gruppen, efter
landskampen, beslöt sig att ägna sig åt kommunikation kring landslagen och de evenemang de
skulle medverka i, i syfte att i syfte att påbörja byggandet av en ”produkt” kring
landslagsrugbyn. Marknadsaktiviteterna lades åt sidan då dessa främst drevs av
arrangörsklubben Troján vid det tillfället.
Det har varit en tid då varje landslag drivit sin egen verksamhet. Till viss del har dam 7s u18 och
senior haft gemensam verksamhet men i övrigt har de arbetat skilda från varandra, med fokus
på träning, egen utveckling och spelandet av matcher. Detta har inneburit att varumärket,
kommunikationen och bilden av svensk landslagsrugby för herr, dam, 15, 7, senior och u18/20
varit ganska splittrad och förbundets strategier och syftet med landslagen varit relativt
osynliga.
Effekt av landslagsverksamheten har främst varit inom respektive lag, i form av utveckling och
resultat, samt motsvarande för de olika spelarna.
Det bör poängteras att detta inte beror på själviskhet, illvilja eller liknande utan på att man
varit aktivitetsbaserad, arbetat i silos och att det inte funnits tydliga krav och/eller mål på
verksamhetens sammanhang, funktion och förmåga, förutom möjligtvis resultatmässigt,
överallt.
I syfte att sätta landslagen i sitt sammanhang inom Svenska Rugbyförbundet, visa att de är en
del av förbundets verksamhet snarare än fristående egna verksamheter och skapa gemensam
effekt mot strategiska mål och att uppfylla syften om utveckling och inspiration av svensk
rugby så behövde kommunikationen kring landslagsrugbyn vara mer enhetlig och ge en tydlig
bild av att vi går under samma varumärke, att vi fokuserar på att få gemensam effekt av våra
insatser snarare än att vi tar strålkastarljus från varandra p.g.a. bristande samordning, att vi
kan välja rätt aktiviteter som ger önskad effekt då våra resurser är knappa och att dessa
aktiviteter kan utföras korrekt och med kvalitet på ett så enkelt sätt som möjligt av de som
befinner sig närmast den information som ska kommuniceras.
Därför arbetar Kommunikationsgruppen Landslag med detta till den dag organisationen kring
detta ser annorlunda ut.

Aktiviteter 2019
Grunden i den kommunikation som förts har varit






Presentationer av uttagna trupper
Startuppställningar
Intervjuer med kapten/FK
Lägerreportage för samtliga landslag, Sweden Academy U18 & Junior Vikings
Livekommentering på Facebook i samband med XV-landskamperna

Utöver det har följande aktiviteter genomförts:
februari




Framtagande av mallar för truppresentationer som kan användas oavsett
bildbehandlingsverktyg
Skapande av en samordningskalender för publiceringar och en Google Drive för att
dela mallar, lathundar mm.
Spelarprofiler herr 7s och dam 7s

mars




Posters m.m. för Sweden Academy XV U18 Tour till Northampton
Gruppmöten per telefon inför landskamp i Norrköping
Framtagning av projektmallar

april



FB-gruppen skapades för samordning, att dela material, länkar mm samt att undvika
att diskussioner, beslut mm ligger dolda i individers mailboxar. Avstämningsmöten 1:a
och 3:e onsdagen i månaden kl18 per telefon alternativt Facebook gruppsamtal.
Projektmöten kring #sharethepassion






Skadeinformationsfilm om Anders Nilsson
Produktion, TV-grafik och live stream till RugbyEurope.tv av matchen SWE-HUN
SWE XV Management presentation
#WomenInRugby

maj

september


Elitidrottsstipendiet Jesper Andersson

oktober



Lathund för pressmeddelanden

november


Fråga damlandslaget – där allmänheten kunde ställa frågor till damerna som sedan
resulterade i en första film

Deltagande
Följande personer har varit inbjudna till att delta i arbetet under 2019:












Gunnar Mattiasson
Pasi Niemelä
Tove Viksten
Ylva Schwartz
Anna-Lena Swartz
Sebastian Nockmar
Emelie Bergström
Kanogo Njuru
Jessica Melin
PO Jönsson
Sandra Irvefjord

Deltagandet har varierat över tid.

