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Ordförande har ordet
Herrlandslaget vann div 3A.
Vi firade 75 år.
Inte rnationellt
Den internationellt tunga verksamheten har haft ett mellanår innan kvalifikationerna börjar för
RWC 2010 för damer och RWC 2011 för herrar. Den största internationella händelsen för
Sverige var att herrarna vann div 3A och gick upp till div. 2B.
Sverige har under året haft ett internationellt utbyte genom att delta vid de möten som FIRA
arrangerat. Det beslutades på FIRA.möte på Korfu att Sverige ska arrangera WET 2009.
(Dam-EM). Vi har även haft besök av representanter från FIRA under hösten för att
diskutera vårt arrangemang för WET (Women´s European Trophy) 2009. Mycket arbete har
lagt ner under hösten för att planera WET.
Vi firade 75 år i Växjö genom en bankett och utdelning av utmärkelser. Sveriges mest
meriterade kvinnliga och manliga spelare utnämndes till Jane Hodson och Kari Tapper.
Det var även gäster från England och Skottland b l a Richie Dixon.

Vi har deltagit med våra landslag för damer och herrar både med 15-manna och 7- manna samt
U17 och U18. Vi har även spelat U20 mot Danmark och Norge där Sverige vann bägge
matcherna. Satsningen på akademier och unga lovande spelare börjar ge resultat.
Damerna spelade EM. Amsterdam för 15- manna och placerade sig på 8:e plats. Damerna
spelade även 7- manna i Limoges i Frankrike och placerade sig på 9:e plats. Det innebar att
damerna inte kvalificerade sig till RWC 2009 för 7manna i Dubai.
Herrarna har även deltagit i tvår 7- manna turneringar och slutade på 5:e plats i Odense och på
3:e plats i Gdansk. Totalt slutade vi på 13.e plats och 12 lag gick till EM-slutspel och VMkval för RWC Sevens i Dubai.
Herrarna vann borta mot Schweiz och hemma mot Serbien under våren vilket gav vinst i 3A.
Under hösten vann herrarna mot Lettland hemma och hemma mot Malta.. Genom de
resultaten har herrarna en bra chans att vinna division 2B och får spela kval till RWC 2011.
U18 gjorde en bra turnering i Treviso genom att besegra Bulgarien och Israel. Vi förlorade
tyvärr en väldigt jämn match mot Schweiz där vi ledde stort i halvtid. Resultatet blev en
slutlig tredje plats i C-gruppen och Sverige är rankade som nummer 18 i Europa av 32
tävlande länder.
Under hösten har även vårt U17/U18 landslag deltagit i FIRA:s träningsläger som
genomfördes i Fredrikstad i Norge.
Enköping blev Nordiska mästare för klubblag i Oslo genom att besegra Tammerfors i
semifinalen och Oslo i finalen.

Det öppna rikslägret och rugbyriksdagen genomfördes i Vänersborg under hösten med ca 90
deltagande damer från hela Norden.

Nationellt
Styrelsen har haft 5 styrelsemöten och genomfört en ordförandekonferens. Den strategiska
planen för 2008-2011 har uppdaterats och ansökan till IRB beslutades på mötet den 30/8.
Regionaliseringen har fortsatt ge nom att besluta om en ny regionindelning med större
regioner. SRF har haft 4 regionala utvecklare som har arbetat med utveckling av rugby i
skolan, rekrytering, stöd till klubbar och att starta nya klubbar. Ett regionalt arbete pågår även
med akademier där ca 150 ungdomar deltager under ledning av DO Chris Sigsworth.
Tre nya klubbar har blivit resultatet av satsningen, det är Visby, Umeå och Aspenäs.
Ruby har även spelats i norrland mellan Umeå och Piteå.
Under hösten har Urban Söderberg slutat sin tjänst som GS. Lee Bärnlund-Johansson
anställdes som kanslist i början av året och har under hösten tagit över Urbans arbetsuppgifter.
Chris Sigsworth har fungerat som utvecklingsanvarig för SRF under året.
Svenska mästare för damer blev Göteborg genom att besegra Exiles i finalen.
Svenska mästare för herrar blev Exiles genom att besegra Enköping i finalen.
Svenska mästare för juniorer blev Vänersborg genom att besegra Södertälje i finalen.
Årets Stockholms Tens var åter en lyckad turnering med ett stort antal deltagare.
USM har under året genomfört i Enköping och Viking Cup som vanligt i Partille.
En ny ungdomsturnering har startats i Stockholm genom Stockholm international Youth
Tournament vilket är positivt.
SRF:s ekonomi har under året varit ansträngd genom att många aktiviteter har genomförts.
Resultatet blev 8432 kr under 2008.
Undet året har vi delas ut stöd till utveckling genom Idrottslyftet. Det är xxx antal klubbar
som har fått xxx kronor.
Ett arbete har inletts med att se över vår organisation och ett arbete har även inlett med att
göra en förstudie på en ny hemsida.
Vi har haft besök av en fransk domare (Maxime ) under säsongen som har resulterat till ett
förslag till utvecklingsplan för våra domare.
Tack alla som har jobbat under året och stöttat oss på olika sätt. Tack till våra anställda som
varit Urban, Chris och Lee. Speciellt tack till RF, SISU, IRB och FIRA samt våra sponsorer.
Lars Ohlsson
Förbundsorförande

Allmänt
Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda möten inklusive tre
protokollförda AU möten. Därtill skall läggas den kontinuerliga kontakt som styrelsen
ledamöter har haft under verksamhetsåret.
Föreningar
Under 2008 har sammanlagt föreningar varit verksamma inom förbundet. Aspenäs Rugby
Klubb, IF Attila Rugby Nacka samt Umeå RC har tillkommit.
Antal medlemmar
Antalet licenser för 2008 var 3781 st. Årsavgiften för föreningarna till Svenska
Rugbyförbundet är 1000 kronor per förening vid nyttjande av Klubbens Onlines
Medlemsregister och 1.500 kronor om man inte använder densamma.
Anders Högmans Minnesfond
Ingen utdelning har gjorts under 2008.
Kansliet
Kansliet har varit öppet dagligen, måndag till fredag under året. Som personal har SRF haft
tre anställda under året. Generalsekreterare Urban Söderberg januari- arbetande till september.
Löpande arbeten har handlagts av kansliassistent Lee Bärlund Johanson under 2008. Chris
Sigsworth har varit utvecklingsansvarig med särskilt ansvar för Akademin.
FIRA Kongresser och uppdrag
Ordföranden Lars Olsson har deltagit i en konferens för samtliga ordföranden i
medlemsländerna i FIRA AER. Lars Ohlsson och vice ordförande Jean-Jacques Zander har
representerat SRF i FIRA AER's styrelse och vid årsmötet i Korfu. Jean Jacques Zander har
även varit aktiv som juridisk rådgivare åt FIRA AERs ordförande och FIRA AERS juridiska
kommitté samt varit vice General Sekreterare för FIRA AER.

Förtroendevalda 2008
Ordförande:
Skattmästare :
Generalsekreterare:
Utvecklingsansvarig:
Ledamöter:

Suppleanter:

Lars Ohlsson
Göteborg
David Ray (avgick april 2008).
Rönninge
Stina Leijonhufvud (från september 2008)
Huddinge
Urban Söderberg (arbetande fram till september 2008 därefter utan
arbetsplikt fram till årsskiftet)
Enköping
Chris Sigsworth
Enköping
Jean Jacques Zander
Sundbyberg
Lars G Persson
Malmö
Peter Öberg
Solna
Hans Flink
Nacka
Anette Stenlåås
Norrköping
Richard Hopkins
Uppsala
Therese Mabon
Stockholm
Madeleine Michaelsen
Marcela Hugosson

Arbetsutskott:

Lars Ohlsson , Ordförande
David Ray (fram till april 2008)
Lars G Persson (från september 2008)
Urban Söderberg (fram till september 2008)
Jean Jacques Zander

Göteborg
Rönninge
malmö
Enköping
Sundbyberg

Revisorer:
Lekmannarevisor
Suppleanter

Peter Burholm, Auktoriserad revisor
Allan Mabon,
Per Möller
Nils Nilssson

Stockholm
Stockholm
Malmö
Partille

Valberedning:

Bengt Gustavsson, Ordförande
Peter Saltzer
Magnus Stangenberg

Växjö
Spånga
Nacka

Disciplinnämnd:

Hans-Peter Nolgren, Ordförande
Åsa Kledzik
Stefan Gustafsson
Krister Eriksson, Suppleanter
Maria Alvarez Serrano

Vänersborg

Marknadskommittén

Hans Flink, ordförande
Jean Jacques Zander
Lars Ohlsson
Therese Mabon

Nacka
Sundbyberg
Göteborg
Stockholm

Ungdomskommittén

Anette Stenlåås, Ordförande
Harriet Sharp
Janne Söderqvist
Louise Finnfors

Norrköping
Stockholm
Norrköping
Trelleborg

Suppleanter

Växjö

Elitkommittén

Richard Hopkins, Ordförande
Therese Mabon
Chris Sigsworth

Uppsala
Stockholm
Enköping

Domarkommittén

Peter Öberg, Ordförande
Joakim Gustafsson
Steve Henley

Solna
Pixbo
Stockholm

Internationella kommittén Jean-Jacques Zander
Lars Ohlsson
Urban Söderberg

Sundbyberg
Göteborg
Enköping

Ombud FIRA

Jean Jacques Zander
Lars Ohlsson

Sundbyberg
Göteborg

Ombud IRB

Lars Ohlsson

Göteborg

Stora Grabbar 2008

Alexander Taylor
Olof Wadell
Madeleine Lahti
Sebastian Taylor
Mattias Björkebäck
Thomas Arvidsson

Bracknell
Enköping RK
Enköping RK
Harrow
Hammarby IF RF
HRC Gripen

Nr: 137
Nr: 138
Nr: 139
Nr: 140
Nr: 141
Ne: 142

Domarkommittén
Introduktion
Hur vi skall få flera att börja döma rugby är sedan flera år tillbaka en huvudfråga att lösa för
Domarkommitten (DK).
DK inbjuder till domarkurser som tyvärr ofta måste ställas in p.g.a. bristande intresse.
Den andra stora huvudfrågan för DK är att få redan etablerade domare att vilja fortsätta att
döma så länge som möjligt.
Inför 2007 slutade av olika anledningar 5 st av våra 7 elitdomare att döma. Tre av dessa
flyttade utomlands, en började som tränare och en slutade p.g.a. utökad familj samt ändrade
arbetsuppgifter. Detta gjorde naturligtvis inte domarsituationen bättre och DK kunde därmed
enbart tillsätta Elitseriematcherna. Till de övriga matcherna fick lagen själva ordna fram
domare.
I förra årets Verksamhetsberättelse skrev vi samt på Ordförande konferensen framförde DK
uppmaningen;
”Målet för alla klubbar måste vara att få en aktiv domare per aktivt lag”
Detta måste förverkligas så snart som möjligt. Vi har nått situationen där det inte längre är hållbart för
domarkommittén att försöka tillsätta domare till alla matcher. Om vi inte rekryterar och utbildar ett stort
antal nya domare, är vi tvungna att gå tillbaka till systemet där hemma laget hade ansvaret för
domartillsättning.

Detta gäller naturligtvis fortfarande och snart har det gått så pass långt att Svensk rugby måste
införa sanktioner mot de lag som inte uppfyller detta. Skall vi t.ex. börja införa poängavdrag
för lag som inte har domare? Eller skall vi införa extra straffavgifter?
Vi får hoppas att det inte går så långt, men vi är snart där om inte klubbarna tar sitt ansvar.
Anmäl domaraspiranter till domarkurserna, tack!!!!
Trots problemet med bristen på domare, fanns det några glada nyheter under 2008.

Internationellt
Jan Craenen dömde sin andra FIRA landskamp, Norge mot Österrike. Svenska domare var
med som linjedomare till Svenska herrlandslagets landskamper.
Peter Öberg deltog vid ett domarseminarium för internationella FIRA-domare och
domaransvariga i FIRA- länder i Toulouse, Frankrike.

Nationellt

Maxime Rouqué från Frankrike har under maj t.o.m. augusti gjort ett universitetsarbete där
han åkt runt till svenska rugbyklubbar och studerat domar situationen. Maxime dömde själv,
studerade hur svenska domare dömer och han intervjuade även många klubbrepresentanter.
Maxime Rouqué har därefter för SRF styrelse framlagt en mycket omfattande rapport med
förslag på hur han tycker att svensk rugby skall jobba för att utvecklas.
DK har under året fortsatt sitt samarbete med London och bjöd in två st Londondomare att
döma herrarnas SM- finaler.
Första matchen dömdes av Mike Cooper med Jules Bevan och Marc Harding som
linjedomare. I den andra matchen dömde Ben Chapelard också med Jules Bevan och Marc
Harding som linjedomare.
SM finalerna för damer spelades i bäst av två matcher. Rob Marhall och Jonas Johansson
dömde damfinalerna.
SM finalen U19 spelades också i bäst av två matcher; Peter Öberg dömde första finalen och
Cristian Danila den andra.

Domarkommitté
Peter Öberg ersatte Steve Henly som domaransvarig i Förbundet efter det att Steve har flyttat
tillbaka till England. Övriga i domarkommitten har varit Joakim Gustafsson, Ola Sundell och
Marcela Hugosson.

Utbildning och Seminarium
Två Steg 1-kurs (IRB Level 1) i Göteborg ställdes in.
Bengt Lund deltog i FIRA:s domarutbildning som var en del av FIRA:s U17-träningsläger i
Norge.
Flera domarintroduktionskurser hölls i Trelleborg, Täby och Eskilstuna under året.
Under Stockholm 10´s hölls ett domarseminarium ledd av Dave Broadwell, RFU:s
domarutvecklingschef i London och sydöstra England.
Framtiden
Domarverksamhet måste förbättras och utvecklas – och det ska Domarkommittén arbeta med.
DK har själva arbetat fram en verksamhetsplan som vi kommer att arbeta efter för att förbättra
vår egen interna verksamhet. Nu gäller det dock för övriga Rugby Sverige att hjälpa
domarkommitten genom att få fram fler domaraspiranter.

Peter Öberg
Domar ansvarig

Tävling
Kompletteras senare

Utveckling
Det har varit ett positivt år för svensk rugby. Nya klubbar har tillkommit, flera lag som spelar
och många nya tränare och domare har utbildats. Det kan till stor del tillskrivas
omorganisationen i regionerna, anställning av 4 regionala utvecklingsansvariga och varje
enskild klubbs önskan att ha en namngiven utvecklingsansvarig.
Det har skett en märkbar ökning av nya klubbar (Umeå, Visby, Aspenäs) som alla har spelat
sina första matcher i år, 29 nya lag, totalt 120 spelare i alla åldrar har tillkommit. Antalet
registrerade spelare i Sverige visar en 8% ökning upp till 3302 stycken vilket även det är en
positiv trend.
Generellt har även landslagen visat en positive trend där männen har flyttats upp till divison
B, U20 laget som vann det Skandinaviska mästerskapet i augusti och männens 7 manna blev
13;e lag i Europa, nära att gå till finalspel i Hannover. Under året har också en ändring inom
utveckling genomförts för männen i U20 och för både damer och herrar inom akademierna.
Som en del av den omstruktureringen har det varit regionala tävlingar, som främst har använts
som uttagningstävlingar för damernas och herrarnas landslag.
Den sista och mest spännande etappen i denna omstrukturering är bildandet av den Nationella
Rugby Akademin som är blir baserad I Stockholm. Syftet är att de bästa spelarna (manliga
och kvinnliga) mellan 16-19 år kommer att kunna spela 10 timmar rugby i veckan på skoltid.
Svenska Rugbyförbundet har också tilldelats Dam- EM, WET (the Women’s European
Trophy), under 2009 som arrangeras Stockholm. Det är en spännande utveckling för
förbundet och ett av målen är att utnyttja tillfället och säkerställa nya partnerskap,
marknadsföra rugby i Sverige och rekrytera fler spelare och frivilliga. Dam-EM kommer
också att sammanfalla med den första nationella skolfestivalen för gymnasieelever 2009.
Syftet är att rekrytera fler spelare till rugby. Klubbarna blir ansvariga för att arrangera de
lokala matcherna och de vinnande skolorna spelar sin final i maj i Stockholm.
Det finns fortfarande många områden att arbeta med som att återuppliva klubbar som är
vilande, rekrytera flera spelare på alla nivåer samt rekrytering och utbildning av tränare och
domare – utbildning av domare har hög prioritet inom förbundet. Med dessa mål och det
arbete som görs inom regionerna bör den strategiska planen som tagits fram för åren 20082011 inte vara omöjlig att uppnå.

Regional utveckling
Vid årsmötet i mars 2008 om strukturerades förbundet till 5 regioner.

Inom 4 regioner har det funnit en Akademi, som är till för spelare mellan 12-20 år både
flickor och pojkar samt en deltidsanställd utvecklingsansvarig. Denna person är anställd 200
timmar per år för att tillsammans med klubbarna arrangera och spela rugby i skolan. Denna
satsning görs möjlig genom Idrottslyftet och IRB.
I december 2008 hade 600 timmar lagts ner i skolan och i klubbarna som resulterade i en
ökning av 70 nya skolor som spelar rugby (deltager i olika tävlingar).
Inom regionerna har också utbildningar genomförts:
√ Nivå 1 tränarkurser: i Vänersborg, Malmö, Visby, Stockholm x2 ( med 72 nya tränare
som har examinerats)
√ Regionala workshops för domare: i Göteborg, Växjö och Stockholm (Täby).
√ Regionala klubbkonferenser och forum
√ Worksshops för tränarutveckling, , individuella klubb-baserade tränarutbildningar och
utvecklings aktiviteter
√ Lokalt arrangerade festivaler/serier för unga, Merits league sammansättningar
√ Akademiaktiviteter

Elit + Akademi
Inom varje region har man haft en månatlig träff (33 regionala träffar och 3 nationella). Totalt
har 160 spelare i åldern mellan 14-20 år, både flickor och pojkar tillsammans med 15
akademitränare medverkat.
Tränare och spelare har främst fokuserat på:
√ Utveckling av spelförståelse
√ Utveckling av speciella rugby färdigheter
√ Utveckla spelarna psykiskt, fysiskt och individuellt
Varje tränare och spelare följer sin individuella gemensamt utformade plan. För flera av
tränarna utmynnar ledarskapet i en IRB Level 2 status.
Akademiprogrammet är en nyckelkomponent i den väg förbundet valt att gå, den inkluderar
också ett U20 lag som skall täppa till gapet mellan U18 och seniorerna. Detta U20 lag har
spelat mot Danmark, nov 07, Essex, jan 08, och spelade i augusti mot Danmark och Norge.
Analyserna av dessa matcher är subjektiva men man tror bestämt att standarden på spelare
och tränare är högre än de skulle varit utan Akademiprogrammet.
De största framgångarna för elit programmet under 2008 har varit:
√ Uppflyttningen av landslaget till divison 2B
√ Männens 7-manna lag som nu rankas som nr 13 i Europa
√ Bildandet av ett U20 lag
√ Spelet av U18 in Treviso, Italien. Ett bra spel, göra 15 försök och vara nära att gå
till final
√ Utvecklingen på planen av damernas 15 manna- spel och närma sig de bästa lagen
i Europa
√ Akademimatcherna I januari 08 för U16, U18 och U20 mot Essex County
(England)

Ett annat betydande arbete under året har varit planeringen av en nationell Akademi, baserad I
Stockholm, för de bästa 10-15 spelarna årligen mellan 16-19 år. Akademin kommer att vara
förlagd i en skola där spelarna kan följa sitt akademiprogram som en del i sina studier.

Nya klubbar, nya lag
Den största framgången under året var utvecklingen med flera klubbar, 3 nya klubbar till
numera 34 klubbar, och 29 nya lag.
Klubbar som Erikslund har ökat från omkring 15 spelare till 70 spelare, Karlstad har nu ett
ungdomslag för första gången på många år, Lugi har ett B lag för män och utvecklar en
ungdomssektion. Det finns en ny klubb i Visby, som spelat 4 matcher, Umeå, spelat 3 matcher
och Aspenäs, som spelat en turnering, samt klubbar som Ronneby och Karlskrona som
återuppstår.
Dessutom har under året startats en Merits League i Sverige. Dessa turneringar erbjuder
flexibilitet i antal spelade matcher. Klubbarna kan arrangera matcher själva med det antal
spelare som är tillgängliga. Flera lag kan spela vänskapsmatcher och introducera nya spelare.
Minst 10 lokala Merits leagues matcher har spelats under året.
I flera nya samhällen har rugbyn fått fäste, Gimo, Västerås, Strängnäs, Sandviken, Gävle och
Åre – målet för dessa klubbar är att registrera sig under kommande år.
Antal klubbar med ungdomssektioner har ökat även om det är ett tapp på U17 och juniorlag,
något vi arbetar och fokuserar på tillsammans med våra regionala utvecklingsansvariga.

Ytterligare framgångar
•
•
•

•
•
•
•

En anställt person på heltid som hjälper till med fokus kring spelet
Dam-EM (WET, Women’s European Trophy 2009 till Stockholm
En markant ökning av skolfestivaler och andra skolsatsningar
o 8 skolor deltager i skolsatsning I Enköping
o 16 skolor deltager i Sydöstra Sverige
o 2500 skolungdomar spelar matcher under en dag i Stockholm
o Klubbarrrangerade festivaler i Norrköping, Trelleborg, Göteborg, Kalmar.
o Planering av de första skolmästerskapen 2009.
Damernas öppna läger i Vänersborg. 140 spelare från Sverige, Norge, Danmark och
Finland
Uppstarten av Merit leagues (10 matcher spelade)
Svenska Rugbyförbundets 75-års jubileum
Enköping RK vinner de första Nordiska mästerskapet i Oslo.

Chris Sigsworth
Utvecklingsansvarig

Internationellt
Svensk Rugbyförbundet har under verksamhetsåret varit starkt engagerad i den internationella
utvecklingen av rugbysporten särskilt i Europa.
SRF har skickat representanter till internationella domarkurser, tränarutbildning, utbildning av
administrativ personal som anordnas av det europeiska Förbundet FIRA AER årligen.
Ordföranden Lars Olsson har deltagit i en konferens för samtliga ordföranden i
medlemsländerna i FIRA AER (43 länder).
Vice ordförande Jean-Jacques Zander har representerat SRF i FIRA AER's styrelse och vid
årsmötet i Korfu tillsammans med ordföranden och även varit aktiv som juridisk rådgivare åt
FIRA AERs ordförande och FIRA AERS juridiska kommitté där många frågor av stor
betydelse för den Europeisk Rugbyns framtid avgörs (förslag till nya stadgar, avtal med IRB).
Jean-Jacques Zander Vice ordförande i SRF har under 4 år (fram till december 2008) varit
Vice General Sekreterare för FIRA AER som idag beräknas ha ca 1,5 miljoner aktiva rugby
spelare. Zander kommer att från 2009 bli ansvarig inom FIRA AER för kontakter med
Europeiska Institutioner.
Utvecklingen i Sverige och inom Europa går framåt efter den framgångsrika Rugby World
Cup 2007 och FIRA AER har fått ökade medel för att stödja Rugbyns utveckling men dessa
medel måste förvaltas för att räcka i 4 år. Det stora arbete som läggs ned inom SRF har
erkänts av FIRA AER och IRB som beviljat SRF större anslag för 2008.
Jean Jacques Zander
Vice ordförandes SRF och juridisk rågdivare FIRA-A.E.R

Ungdomskommittén
Under året har det genomförts ett antal cuper och turneringar. Några exempel är vårcupen i
Norrköping, Trelleborg Rugbyfestival, och Viking Cup i Partille. Ett nytillskott bland
turneringarna var Stockholm International Youth Rugby Cup som arrangerades av Stockholm
Exiles. Ungdoms SM 2008 spelades i Enköping med Enköpings RK som arrangörer. Runt om
i landet har dessutom ett antal skolturneringar i tag rugby genomförts. Därutöver har flera
vänskaps- och träningsmatcher spelats.
I början av året bjöd ungdomskommittén in till en ungdomsledarkonferens. Konferensen
genomfördes aldrig eftersom det var för få anmälda. I stället hölls en kortare
ungdomsledarträff i samband med Ungdoms SM. Ungdomskommittén har även upprättat en
kontaktlista över rugbyklubbar med ungdomsverksamhet, samordnat ett kalendarium för
ungdomsturneringarna och påbörjat en översyn av ungdomsreglerna. En utvärdering av
Ungdoms SM har genomförts tillsammans med representanter från Enköpings RK.
För att rugbyn på allvar skall vinna mark i Sverige så krävs att vi satsar på våra barn och
ungdomar. Det är angeläget att på samtliga nivåer fortsätta arbetet med att utveckla
ungdomsverksamheten. Det är viktigt att klubbarna samordnar sig kring ungdomsfrågorna
framförallt på regional nivå.
Som ungdomsansvarig ser jag ljust på framtiden. Det finns redan många goda krafter som
verkar för att utveckla svensk ungdomsrugby. En sådan kraft är SRF:s utvecklingsansvarige
Chris Sigsworth vars arbete, bl a med att upprätta akademier för våra unga talangfulla spelare,
är mycket värdefullt både för ungdomsverksamheten men i förlängningen även för våra
seniorlandslag. Det finns dessutom ett stort engagemang ute i klubbarna med ledare och
föräldrar som gör en fantastisk insats. Det är också glädjande att Aspenäs och Östhammar, två
nya klubbar med ungdomsverksamhet, kommit till under året.
Annette Stenlåås
Ungdomskommittén

Svenska Rugbyförbundets
Årsredovisning
2008
Se PDF-fil bokslut 2008, som innehåller ett granskat och korrekt årsredovisning men saknas
revisionsberättelse och undrskrifter.
Revison har skett den 2008-02-27. Auktoriserade revisor avser att i revisionsberättelsen
tillstyrka att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.
Undertecknad revisionsberättelse samt styrelsens namnunderskrifter kommer att sändas till er
så fort Förbundskansliet har mottagit dem.

