Utveckling Svensk Ungdomsrugby

Den 6 april, kommer SRF presentera den nya utvecklingsmodellen (LUM) och de modifierade
ungdomsreglerna för region syd.
Modellen bygger på Long Term Athlete Development och kommer att vara en röd tråd för
rugby i Sverige under de kommande åren. Arbetet mot att få modellen klar och på plats
inleddes efter klubbkonferensen i november 2011 när klubbarna sa att de ville ha en tydlig
strategi för utveckling av rugby i Sverige och för att få sporten att växa i både storlek och
kvalitet. Vi tror att detta är en början i den riktningen.
Dessutom kommer vi att presentera SRFs nya utbildningsstruktur (och närmare samarbete
med SISU) med justerade ungdomsregler som ingår nedan och baseras på
utvecklingsmodellen.
Huvudpunkterna klubbarna kommer att behöva notera är följande
- Regelförändringar kommer att ske i två steg; under 2013; behåller åldersindelning,
införande av justerade regler. 2014 justering av åldersindelning
- Spelkalender för Riks och Regions-spel
Varför ändra format och regler?
Genom det förändrade formatet får vi en internationalisering av svensk ungdomsrugby
baserat på forskning och erfarenheter i Irland och England. Förändringen blir inte så stor i
Sverige, då vi redan har en stegvis introducering till rugbyn för våra ungdomar.

Varför inte ändra allt på en gång?
Vi har valt att introducera de nya ungdomsreglerna i år för att sedan nästa säsong
implementera de nya åldersdelningarna. Det finns flera bidragande orsaker. Genom att
analysera spelarunderlaget har vi kommit fram till att vi får fler lag i seriespel 2013 om vi
behåller den nuvarande indelningen. Det gynnar särskilt de äldre åldrarna där vi förlorat
många spelare historiskt. Eftersom vi vill införa den nya åldersindelningen samtidigt för alla
åldrar har vi därför valt att göra detta inför säsongen 2014 istället.
Fokus på Regioner
Ungdomskommittén är enig om att livskraftiga regioner är en framgångsfaktor. Dock är det
viktigt att ge möjlighet till landsomfattande ungdomsturneringar. Genom samarbete med
Tävlingskommitten publicerar vi en Spel-kalender för att alla skall kunna planera sin säsong.
Ambitionen är att ha Regions-serier där det är möjligt.
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Tidplan
Feb 23.e Get Into Rugby och LUM lanserades i norra/stockholm
April 6e – Syd/Sydöstra – Plats: Malmö
(Väst – datum och plats inte fastställd än – anmälan skickas ut)

Utbildning
Ny utbildningsstruktur och nära samarbete med SISU idrottsutbildarna – SISU utbildningar
som en del av SRF ungdomsledare utbildning.
Ny ”trappa” för ledare på plats 2013

Regelmatris
Se dokument:
Svenska Rugbyförbundets Ungdomsregler 2013 framåt
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