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Reglement for Norgesserien i rullestolrugby 2018-2019.  
 

1. 0 Innledning  

Norgesserien i rullestolrugby er et NRF ratifisert arrangement. Norgesserien skal 

markedsføres som ” Norgesserien i rullestolrugby 2018 – 2019 Runde x”.  

 

NRF har rett til å profilere sine sponsorer på arrangementene. 

 

Vertsklubber står fritt til å innhente egne sponsorer, samt å holde andre inntektsbringende 

aktiviteter. Navnet på serien kan ikke selges eller endres. 

 

Vertsklubber kan fritt promotere sine sponsorer på sine runder, klubber som deltar kan 

promotere sine sponsorer innenfor tildelte lagsoner. 

 

Informasjon om serierundene og adresse til hall skal sendes ut til de andre deltagende 

klubbene senest fire uker før serierunden. Det skal i tillegg opprettes et arrangement for hver 

runde på www.facebook.com/rullestolrugby med all informasjon. Vertsklubben legges til som 

arrangør, og er ansvarlig for at arrangementet er oppdatert med relevant informasjon for 

deltagere og publikum. 

 

Artikler knyttet til arrangementet publiseres på www.facebook.com/rullestolrugby.  

Vertsklubber oppfordres til å kontakte lokal presse for å markedsføre idretten og skape 

rekrutering til sin klubb. NRF skal i denne sammenheng nevnes som rullestolrugby sitt 

særforbund og overordnet organ.  

 

Arrangørtilskudd på kr 20.000,- gis fra NRF til klubbene som er arrangør i Norgesserien.  

Det skal være tre runder i serien. Klubber som skal motta arrangørtilskudd sender faktura til 

NRF via Turneringsansvarlig i Fagutvalget for Rullestolrugby (Ole Flote) på dette.  
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Utøvere og dommere må ha betalt medlemskap i klubb og lisens til Norges Rugbyforbund.  

Reglement for Norgesserien i rullestolrugby 2018-2019 har gjennomgått tre revisjoner siden 

2016. Siste revisjon var våren 2018, hvor et åpent panel for klubbene har kommet med 

innspill, og vedtak fattet er gjort ved avstemning. Klubber som har bidratt i dette panelet er 

Klyve IL og Oslo rullestolrugbyklubb. Klubbene fra Bergen, Stavanger og Trondheim har 

forholdt seg passive. 

 

Det er i nytt reglement lagt inn retningslinjer for gjøremål og korrekt opptrenden før og under 

en turnering og kamper. Et arrangement i Norgesserien følger IWRF sine regler og 

retningslinjer, men det er funnet nødvendig å komme med noen presiseringer. Se punktene 4.0 

Dommere og sekretariat, 5.0 Oppgaver arrangørklubb og 6.0 Lagene sitt ansvar under en 

kamp. 

 

Nytt i revidert utgave er at bruken av funksjonsfriske spillere skal begrenses: 

 

- Klubber og lag som har deltatt i Norgesserien tidligere må søke 

Turneringsansvarlig i Fagutvalget for Rullestolrugby om dispensasjon for bruk av 

funksjonsfriske spillere. 

 

- Nyetablerte klubber, og klubber med lag som deltar i Norgesserien for første gang 

er unntatt dette, og kan fritt bruke funksjonsfriske spillere. 

 

Paraplegikere kan få klasse 3,5: 

Utøvere med full armfunksjon, men med ingen magemuskelfunksjon, kan få klasse 3,5 poeng. 

Aktuelle utøvere vurderes av klassifisører. 

 

Magemuskler vurderes etter IWRF klassemanual og ved hjelp av:  

- 1. Physical assessement - trunk test  

- 2. Technical assessement - sport specific test and novel-non sports test  

- 3. Observation assessement - Observation on-court 

 

Utøveren må bli klasset som 0,0 poeng i denne testen. Aktuelle utøvere kan heller ikke ha 

bein- og hoftemuskler. Det henvises til IWRF klassemanual for en fullstendig beskrivelse av 

testene som må gjennomgås. 
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Videre er definisjonen av en nybegynner endret. Rookiefratrekk gjelder ett år fra første dato 

for trening i en rullestolrugbyklubb. Klubber skal melde inn alle sine spillere til 

Turneringsansvarlig i Fagutvalget for Rullestolrugby, for registrering av startdato for trening i 

en rullestolrugbyklubb, også de spillere som ikke er påført klubbene sine laglister påmeldt 

Norgesserien: 

 

- Klubber og lag som har deltatt i Norgesserien tidligere vil da ha Rookiefratrekk 

kun på de spillerne som har trent rullestolrugby mindre enn ett år. 

 

- Nyetablerte klubber, og klubber med lag som deltar i Norgesserien for første gang 

vil for sine spillere få startdato for rullestolrugbytrening satt til august 2018. Det 

betyr at aktuelle klubber og lag vil ha nybegynnerstatus og rookiefratrekk på alle 

sine spillere, såfremt spillerne ikke har trent og spilt i andre rullestolrugbyklubber 

tidligere, det være seg i andre norske klubber som har hatt med lag i Norgesserien 

eller utenlandske klubber og lag. 

 

Regelendringer som er oppe til vurdering er: 

 

- Utøvere med opplagt veldig liten funksjon kan få klasse 0,0 poeng. 

 

 

2.0 Klubber  

Klubber og lag som deltar i Norgesserien må være tilsluttet NRF. 

Klubber kan ha med flere lag i Norgesserien. 

Klubber melder på sine lag til Norgesserien senest 1. juni før påfølgende sesong oktober-mai.  

Vertsklubber melder sin interesse for å arrangere runder av Norgesserien senest 1. august.  

Tildeling av runder i Norgesserien avgjøres av Turneringsansvarlig i Fagutvalget for 

Rullestolrugby.  

Tildeling skjer senest 1. September. 

Laglister meldes inn senest 10. september.  

Klubber og lag på reise bekoster og organiserer all transport og logistikk selv.  

Påmelding av nye/flere spillere til laglister er mulig etter frist.  
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Klubber skal melde inn alle sine spillere til Turneringsansvarlig i Fagutvalget for 

Rullestolrugby, for registrering av startdato for trening i en rullestolrugbyklubb. 

 

Klubber påmeldt Norgesserien bør ta høyde for skader eller forfall i sesongen.  

 

 

3.0 Regler  

Det spilles etter internasjonale regler, med modifikasjoner på poeng-klasser og fratrekk i 

klassepoeng for kjønn, alder og nybegynnere.  

 

http://www.rugby.no/om-nrf/regelverk/  

 

Utøvere bør være klassifisert av nasjonalt eller internasjonalt klassifiseringsorgan. Alle 

utøvere som faller utenfor den internasjonale klassifiseringsstandarden får en klassifisering 

på:  

 

- 4.5 Funksjonsfrisk. 

- 4.0 Paraplegiker. 

- Utøvere med full arm- og håndfunksjon, men med ingen mage-, hofte- og 

beinfunksjon, kan få klasse 3,5 poeng, dersom utøver scorer 0,0 poeng i trunk test 

utført av klassifisører. 

 

I laglistene må det noteres hvis en spiller ikke har klassifisering. Forslag til klassifisering på 

spillere kan noteres. NRF organiserer klassifisering der det er behov: 

- Laget får 0,5 poeng ekstra for hver kvinnelig utøver på banen. Det ordinære IWRF 

tillegget på 0,5 poeng kommer i tillegg. 

- Laget får 1,0 poeng ekstra for hver helt døv utøver på banen.  

- Laget får 1,0 poeng ekstra for hver utøver på banen over 65 år.  

- Laget får 0.5 poeng ekstra for hver utøver på banen over 45 år. 

- Laget får 1.5 poeng ekstra for hver utøver på banen mellom 11 og 12 år.  

- Laget får 1.0 poeng ekstra for hver utøver på banen mellom 13 og 14 år. 

- Laget får 0.5 poeng ekstra for hver utøver på banen mellom 15 og 16 år.  

- Laget får 1.0 poeng ekstra for hver nybegynner, (Rookie), på banen.  



Godkjent av Forbundsstyret: 28/08-2018 

 

Rookie er en utøver som står på laglisten, og som ikke har deltatt på rullestolrugbytrening i en 

klubb mer enn ett år.  

 

For klubber som ikke har deltatt i Norgesserien tidligere gjelder følgende:  

- Spillere som ikke har spilt på andre lag i Norgesserien vil ha nybegynnerstatus fra 

august 2018, eller fra dato for første trening dersom spilleren begynner 

rullestolrugbytrening etter august 2018. 

 

- Spillere som har spilt på andre lag i Norgesserien, eller i utenlandske klubber, vil 

ha nybegynnerstatus bare ett år etter første rullestolrugbytrening i en klubb. 

 

Endelig avgjørelse, om en utøver oppfyller kravet til Rookie, tas av Turneringsansvarlig i 

Fagutvalget for Rullestolrugby. 

 

Når klassepoeng på spillerne er satt, med aktuelle fratrekk i poeng, påtegnes dette spillernes 

klassekort. Dermed blir det enklere for sekretariatet og dommerne og ha oversikt over 

summen av tillatt klassepoeng på aktuelle rekker. For Norgesserien er summen av maksimalt 

tillatt klassepoeng på en rekke 8,0 poeng, pluss 0,5 poeng for hver kvinnelig utøver på banen. 

 

Ved å følge IWRF-praksis etter poengtrekk er lovlige antall poeng på banen: 

 

- Maks 8,0 poeng uten kvinner. 

- Maks 8,5 poeng med en kvinne. 

- Maks 9,0 poeng med to kvinner. 

- Maks 9,5 poeng med tre kvinner. 

- Maks 10,0 poeng med fire kvinner. 

 

Klubber som ikke har deltatt i Norgesserien tidligere kan fritt benytte funksjonsfriske spillere. 

Klubber som har deltatt i Norgesserien tidligere kan ikke bruke funksjonsfriske spillere, uten 

å søke om dispensasjon på bruk av funksjonsfriske spillere i forkant av en runde.  

Turneringsansvarlig i Fagutvalget for Rullestolrugby avgjør om dispensasjon kan gis. 
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4.0 Dommere og sekretariat 

Det er vertsklubben sitt ansvar å skaffe nødvendig antall dommere og sekretariat.  

Kontaktinfo til dommere og personell til sekretariat finnes på www.rugby.no.  

Vertsklubbene er ansvarlig for at kampene spilles med:  

 

- To dommere.  

- To personer som fører protokoll og betjener kampklokke og scoringer  

- En person som betjener 40 sekunders klokke  

- En person som fører protokoll og administrerer utvisninger.  

 

Alle involverte dommere og sekretariat skal ha nødvendig kunnskap og erfaring til å utføre 

sin oppgave. 

 

Det er hoveddommer i Norge (for sesongen 18-19 er dette Karol Malec), som godkjenner 

dommerne for en runde, og antall kamper disse skal dømme. Tidlig dialog med hoveddommer 

er nødvendig for å bestemme kampplan for dommerne. 

 

Det er hoveddommer i Norge som godkjenner sekretariat for en runde, og antall kamper disse 

kan være aktive i. Tidlig dialog med hoveddommer er nødvendig for å bestemme kampplan 

for sekretariat. 

 

Honorarer til dommere og sekretariat bekostes av vertsklubben sammen med eventuelle reise- 

og oppholdskostnader. (Kommentar fra GS: NRF km-sats = 3,50) 

 

Honorarer til dommere og sekretariat skal som et minimum følge NRF sine satser. 

Arrangørklubb skal sørge for dette følges korrekt. Statusen til en dommer bestemmer 

minimumssatsene og kan derfor variere. Dersom en dommer har to eller færre kamper en dag, 

kan en dagsats også gjelde. Det samme gjelder sekretariat. Dette avklares med hoveddommer 

i god tid før en runde. 

 

Mat og drikke for dommere skal bekostes av vertsklubb. Det enkleste kan være å avtale en 

diettsats (Per tid dekkes dette kun på regning i NRF). Det samme vil da kunne gjelde 

sekretariat. 
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Hotell og overnatting skal være klart når dommere og sekretariat ankommer. Hotellrom skal 

være forhåndsbetalt. Det skal bare være for dommere og sekretariat og sjekke inn og ut uten 

heftelser på overnattingene. 

 

Reise og transport av dommere og sekretariat skal ha god logistikk. 

En dommer eller sekretariat bør ikke ha assistentjobb, være spiller, eller være på en lag-benk 

under en runde av Norgesserien. 

 

 

5.0 Oppgaver arrangørklubb. 

Spillområdet bør være klart og sjekket dagen før. Erfaring viser at rigging samme dag ofte 

fører til forsinkelser.  

Dommerne kommer for å sjekke spillområdet 30 minutter før kampstart. Da skal all 

oppmerking av spillområdet være gjort etter IWRF standard, alle klokker kontrollert, og alle 

protokoller klare. 

 

- Lagene trenger oppvarming, og lag-benker med utstyr kan da klargjøres 30 

minutter før kampstart. 

 

Dersom rigging av spillområdet ikke er mulig dagen før, bør første kamp starte på en senere 

tid slik at det blir nok tid til forberedelser. 

 

Arrangør bør lage alle protokoller ferdig minst dagen før. 

 

- Dommere og sekretariat skal skrives inn etter godkjent plan. 

 

- Arrangør skal sørge for å motta laglister fra lagene som deltar. Lagene oppgir 

klassepoeng på spillerne og trøyenummer, hvem som er trener, og assistent trener, 

hvem som er kaptein og assistent kaptein.  
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6.0 Lagenes ansvar under en kamp. 

I, på og rundt spillområdet skal kun lagene som spiller, dommere og sekretariat oppholde seg.  

 

Det er definerte soner for lag-benk, innbyttesone, straffesone og sekretariatbord. Lagene som 

spiller kamp skal opptre korrekt i forhold til disse definerte sonene. 

 

Kun trener eller assistent trener bytter spillerkort ved bytter og håndterer levering av trener-

time-out-kort. 

 

Dette betyr at ingen andre skal gå forbi eller oppholde seg ved sekretariatbordene. Opphold 

eller kontakt med sekretariatbordene forstyrrer kommunikasjon med dommerne, og 

muligheten for å gjøre feil blir større. Kampene må gjennomføres kjapt og effektivt i et stramt 

kampoppsett. 

 

Senest 30 minutter før kampstart skal trenere signere protokoll.  

 

Senest 10 minutter før kampstart skal trenere legge spillerkortene på startoppstillingen på 

sekretariatbordet. 

 

Lagene kan bare oppholde seg i sin sone for respektive lag-benker. Kun innbyttere som trener 

har meldt inn for innbytte skal være i innbyttersonene. Spillere som er meldt inn til innbytte 

flytter seg umiddelbart til innbyttesonen. 

 

Trener og assistent trener påser og følger opp at lagene opptrer korrekt. Spillerne har også 

ansvar for korrekt gjennomføring av kamp. 

 

 

7.0 Poengberegning  

- Seier 3 poeng.  

- Uavgjort; 2 poeng til vinner etter spilleforlengelse og 1 poeng til laget som taper 

etter spilleforlengelse.  

- Tap etter ordinær tid 0 poeng.  

- 0 poeng og -10 i målforskjell for ikke å møte, eller spille med ulovlig mannskap.  
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8.0 Lån av spillere  
Lån av spillere fra andre klubber er mulig: 

- Dersom en klubb låner en spiller for hele sesongen, skal utlånt spiller stå på 
laglisten til klubben som låner spilleren. Spilleren er fortsatt medlem i sin klubb.  
 

- En klubb kan låne spillere for en runde, eller kamp dersom en klubb har akutt 
forfall i egen stall og har mindre enn fire spillere tilgjengelig.  
 

- Dersom en klubb låner spillere for en kamp, runde eller sesong, bekoster klubben 
som låner spillere reise- og oppholdskostnader for aktuell spiller.  
 
 

9.0 Rapportering  
Kampprotokoller sendes til Turneringsansvarlig i Fagutvalget for Rullestolrugby Ole Flote ( 
ole_flote@hotmail.com ), innen en uke etter serierunden. Alle resultater blir publisert på 
www.facebook.com/rullestolrugby og www.rugby.no. 

Ved tvister sendes disse til Turneringsansvarlig i Fagutvalget for Rullestolrugby.  
Tvister avgjøres av Turneringsansvarlig i Fagutvalget for Rullestolrugby. 

 

10.0 Plasseringer  
Laget med flest poeng vinner. Lag som følger etter bruker samme regel.  

Ved poenglikhet kommer det laget som har spilt flest kamper først, dernest avgjør 
målforskjell.  

Ved poenglikhet, like mange kamper spilt og lik målforskjell teller resultater for innbyrdes 
oppgjør. Hvor poeng teller først, dernest målforskjell. Ved fortsatt likhet kommer det laget 
som har scoret flest mål i en kamp først. 
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