Nybegynnerguide til

Rugby Union

Sikkerhet

Rugbyens historie og etos

er første prioritet
Legenden vil ha det til at i
1823, under en skolekamp i
fotball i byen Rugby i England,
plukket en ung mann som het
William Webb Ellis opp ballen
og løp med den mot
motstanderens mållinje.

Rugby er et meget fysisk
spill. For å ha glede av det
må du være fysisk og
mentalt forberedt. Du må
også vite hvordan du spiller
trygt.

IRB har et program, Rugby
Ready, som lærer opp, hjelper
og støtter spillere, trenere,
dommere og forbund i
viktigheten av tilstrekkelig
forberedelse for trening og
spill slik at rugby kan spilles
på en morsom måte samtidig
som faren for alvorlig skade
reduseres.
Nettstedet gjør det mulig å
lese materiale, se på video, ta
en prøve av seg selv og
skrive ut et diplom. Du kan
også kontakte Norges Rugby
Forbund for å få opplysninger
om kurs som avholdes i
nærheten av der du bor.

Ansvarsfraskrivelse
Nybegynnerguiden til rugby union er blitt
utviklet innenfor rammen av lovene som
gjelder forebyggelse av ulykker og
personskader samt medisinsk praksis i
Irland, og opplysninger og retningslinjer
som tar for seg slike saker gjøres
tilgjengelig kun på grunnlag av at IRB
(herunder dets driftsselskap IRFB Services
(Ireland) Limited og andre tilknyttede
enheter) ikke tar noe ansvar overfor noen
person eller enhet for tap, kostnad eller
erstatning av noe slag som kan oppstå ved
å stole på og/eller bruk av opplysningene
og/eller retningslinjene som står i denne
nybegynnerguiden til rugby union.
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www.irbrugbyready.com

To århundrer senere har rugbyfotball utviklet seg til å bli en av
verdens mest populære idretter,
med millioner av mennesker som
spiller, ser på og gleder seg over
spillet.
I sitt hjerte har rugby et unikt
etos, som det har klart å beholde
i årenes løp. Spillet spilles ikke
bare i henhold til lovene, men
også i henhold til lovens ånd.
Gjennom disiplin, kontroll og
gjensidig respekt, skapes det et
kameratskap og sans for fair play
som definerer rugby som det
spillet det er.
Fra løkka til VM-finalen gir rugby
union en helt unik og tvers
igjennom givende opplevelse for
alle som er involvert i spillet.

IRBs spillecharter
International Rugby Board gir ut et
spillecharter som beskriver
grunnprinsippene for rugby:
oppførsel, ånd, kontrollert fysikalitet
og kamp om ballen. Målet med
charteret er å sørge for at rugby
beholder sin unike karakter både på
og utenfor banen.
Rugbyprinsippene er de fundamentale elementene som spillet er basert
på og de setter deltakerne i stand til å identifisere spillets karakter og hva
som gjør det distinktivt som en idrett som spilles av mennesker av alle
former og størrelser.
IRBs spillecharter er innlemmet i spillets lover og kan lastes ned fra
www.irb.com på engelsk, fransk, spansk, russisk, tradisjonell kinesisk,
japansk og italiensk.

Nybegynnerguide til rugby union

Spillet

Score poeng

Rugby er et spill der målet er å bære ballen over motstanderens
mållinje og presse den mot bakken for å score.

Det er enkelt... men likevel komplekst
Beskrivelsen ovenfor kan høres enkel ut - men det er en hake. For å
bevege deg fremover kan ballen kun passes bakover. Ballen kan sparkes
forover, men medspillerne til den som sparker må være bak ballen i det
øyeblikket ballen sparkes.
Denne tilsynelatende uoverensstemmelsen skaper behov for godt
lagarbeid og god disiplin, ettersom det er lite en individuell spiller kan
oppnå på egenhånd. Bare ved å jobbe som lag kan spillerne bevege
ballen fremover mot motstanderens mållinje og til slutt vinne kampen.
Rugby har noen unike aspekter, men som
i mange andre ballspill dreier det seg om
å skape og bruke rom. Vinneren av en
rugbykamp vil være det laget som kan få
seg selv og ballen inn i rommet og bruke
dette rommet på en smart måte, samtidig
som motstanderlaget nektes både
besittelse av ballen og tilgang til rom for å
bruke den.

Sidelinje i
målområdet

Ikke lenger
enn 22 m

Utenfor
målområdet

Dødballinjen
Målområdet

Utenfor banen

Mållinjen

Midtlinjen
10 m

Sidelinje
Utenfor banen

Konvertering - 2 poeng

10-meterlinjen

Når det gis et straffespark
etter et lovbrudd av
motstanderen, kan et lag
velge å sparke ballen mot mål.

100 m
Ikke lenger enn

10-meterlinjen

Droppspark - 3 poeng
Et mål ved droppspark
scores når en spiller sparker
mot mål i åpent spill ved å
sprette ballen på bakken og
sparke den på halv volley.

22-meterlinjen

22 m

5m

Et straffeforsøk
kan gis hvis en
Signal for
spiller ville ha
forsøk
scoret et forsøk
hvis det ikke hadde vært for
stygt spill av motstanderen.

Straffe - 3 poeng

22-meterlinjen

15 m

Et forsøk (try)
scores nå ballen
presses mot
bakken over
motstanderens
mållinje i
målområdet.

Etter scoring av et forsøk
kan laget forsøke (det er
derfor det heter det) å skaffe
seg flere poeng ved å sparke
ballen over tverrliggeren og
mellom målstengene fra et
sted på linje med der
forsøket ble scoret.

Spillefeltet

Målområdet

Forsøk (try) 5 poeng

Sidelinje i
målområdet

Mållinjen
Målområdet
Ikke lenger enn 70m

Ikke lenger
enn 22 m

Utenfor
målområdet

5m

Dødballinjen
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Spark
Hvis en spiller velger å ikke
passe ballen til en medspiller
eller å løpe med den, kan
han/hun sparke ballen
isteden. Sparket kan gå
forover, men enhver
medspiller som befinner seg
foran ballen når ballen
sparkes har ikke lov til å
delta i spillet inntil de enten
trekker seg tilbake bak den
som sparket eller spilles onside av en medspiller.

Åpent spill
Begrepet "åpent spill" henviser til enhver fase i kampen der ballen
passes eller sparkes mellom medspillere og begge lag kjemper om
ballen. I åpent spill prøver laget som har ballen å få den til spillere
som har rom til å bevege seg fremover på banen mot motstanderens
mållinje.

Avspark
Hver omgang av en kamp startes
med et droppspark fra midten av
midtlinjen. Laget som ikke
sparker må være 10 meter unna
der ballen sparkes fra og sparket
må gå minst 10 m mot
motstanderens mållinje før den
treffer bakken.

Bruk av hendene
Pasning
En spiller kan passe (kaste
ballen) til en medspiller som er i
bedre posisjon til å fortsette
angrepet, men pasningen må
ikke gjøres i retning av
motstanderens mållinje. Ballen
må gå enten rett på tvers av
banen eller bakover i retning av
passerens egen mållinje.

Å beholde ballen etter et
spark kan være en
utfordring. Å sparke kan
være taktisk lurt:
• sparke dit det ikke er
noen, slik at medspillere
har tid til å nå frem til
ballen før en motstander
rekker frem
• sparke den ut mot
sidelinjen i en skrå vinkel
slik at vingen eller ytre
senter kan fange opp ballen
• sparke ballen ut over
sidelinjen (ut av
spillefeltet), noe som fører
til en line-out (se side 9)
med innkast til
motstanderen. Dette gir
ballen til motstanderen,
men gjør at det sparkende
laget kan kjempe om
ballen på et mye mer
fordelaktig sted på banen.
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Ved å bære ballen forover og
passe den bakover vinner man
terreng.
Hvis ballen kastes forover, vil dommeren stanse spillet og gi en scrum (se
side 8) der innkastet går til laget som ikke hadde ballen da ballen ble
kastet. På denne måten straffes en foroverpasning ved at laget mister
ballen.

Miste ballen forover
Når en spiller gjør en feil med
ballen, dvs. mister den på
bakken eller hvis den spretter av
hånden eller armen, og ballen går
forover, er det en forseelse (som
kalles en knock-on).
Dette straffes med en scrum til
motstanderen slik at denne
overtar ballen.
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Takling, ruck og maul
Ved siden å være et unnvikelsesspill som krever at det skapes og
brukes rom, er rugby også en kontaktidrett. En kontaktsituasjon kan
faktisk være den mekanismen som spillere bruker til å skape det
rommet de trenger for å angripe. De tre mest vanlige
kontaktsituasjonene som oppstår i åpent spill er takling, ruck og maul.

Takling
Bare den spilleren som har ballen
kan takles av en motstander. En
takling finner sted når ballføreren
holdes av en eller flere
motstandere og bringes ned på
bakken, dvs. har ett eller begge
knær på bakken, sitter på bakken
eller ligger på toppen av en annen
spiller som ligger på bakken. For å
opprettholde kontinuitet i spillet
må ballføreren slippe ballen umiddelbart etter taklingen, takleren må
slippe ballføreren og begge spillere må rulle unna ballen. Dette gjør det
mulig for andre spillere å komme inn å kjempe om ballen, og derved
starte en ny fase i spillet.

Ruck
En ruck dannes hvis ballen ligger
på bakken og en eller flere spillere
fra hvert lag, som står på føttene,
griper fast i hverandre over ballen.
Spillerne kan ikke bruke hendene
på ballen i en ruck, men må bruke
føttene til å flytte ballen, eller drive
over den slik at den kommer ut
ved siste fot i laget, der den kan
plukkes opp.

Maul
En maul oppstår når ballføreren
holdes av en eller flere
motstandere og en eller flere av
ballførerens medspillere også
binder seg på. Ballen kan ikke
være på bakken.
Laget som har ballen kan prøve å vinne terreng ved å drive motstanderne
mot sin egen mållinje. Ballen kan deretter passes bakover mellom
spillerne i maulen og til slutt passes til en spiller som ikke er i maulen,
eller en spiller kan forlate maulen med ballen og løpe med den.

Fordel av
ballen
Loven om fordel av ballen
gjør at spillet kan være mer
kontinuerlig og stanses
sjeldnere.
I en kamp kan noen ganger
et lovbrudd bli begått for å
stoppe spillet og nekte laget
som ikke gjør noe galt,
muligheten til å score.
Selv om loven sier at laget
som ikke har gjort noe galt
skal få tildelt et straffespark,
frispark eller en scrum, gis
det muligheten til å fortsette
med åpent spill og prøve å
score.
I dette tilfellet vil dommeren
la spillet fortsette istedenfor
å straffe lovbruddet.

Off-side
For å sørge for at det er rom
til å angripe og forsvare seg,
begrenser off-side-loven i
rugby hvor på banen spillere
kan oppholde seg.
Generelt er en spiller off-side
hvis han/hun er nærmere
motstanderens mållinje enn
den medspilleren som har
ballen eller som sist spilte
ballen.
Å være off-side er i seg selv
ikke en forseelse, men en
spiller som er off-side kan
ikke delta i spillet før han/hun
igjen er on-side.
Hvis en spiller som er offside, deltar i spillet, blir
han/hun straffet.
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Posisjonene
Det at det er et spill for alle
former og størrelser har alltid
vært et kjennetegn ved rugby
union.

Forwarder

Hooker
Utvendig
prop

Innvendig
prop

Lock

Det er unikt at hver posisjon
krever et forskjellige sett med
fysisk og tekniske egenskaper
og det er dette mangfoldet
som gjør spillet så tilgjengelig
for alle.

Lock

Åpen sideflanker

Blind sideflanker
Nummer 8

Backer

9
Scrum-half

10
12

Fra kreftene til forwardene til
farten til backene, finnes det
en plass i ethvert rugbylag for
alle som kan tenke seg å spille.

13
11
Venstre ving

14

Fly-half

Indre senter

Høyre ving

Ytre senter

15

Fullback

Navnene på posisjonene som brukes her er de som er mest vanlige. Det finnes imidlertid
noen regionale variasjoner.

Propper

1 3
Hva de gjør: Deres primære rolle er å forankre
scrummen og å løfte og støtte hopperne i line-out. De
er også krumtapper i rucker og mauler.
Hva de trenger: Styrke i overkroppen til å gi stabilitet i
scrummen, utholdenhet, mobilitet og sikre hender for
å opprettholde kontinuitet i spillet.

Lock

4 5
Hva de gjør: Locker vinner ballen i line-out og ved
omstarter med spark. De gir fremdrift i scrummer,
rucker og mauler og er en plattform for angrep.
Hva de trenger: Det viktigste kjennetegnet er høyde.
Lockene er gjerne de største spillerne på laget og
kombinerer fysisk styrke med gode hender i mottak
samt mobilitet.
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Hooker

2
Hva de gjør: Hookeren har to unike roller på banen.
Han/hun er spilleren som vinner ballen i scrummen og
vanligvis den som kaster inn ballen i line-out.
Hva de trenger: God styrke for å kunne stå i mot de
fysiske konfrontasjonene i første scrumrad, sammen
med hurtighet til å komme seg rundt på banen og god
kasteteknikk.

Flankere

6 7
Hva de gjør: Deres viktigste mål er å vinne ballen fra
motstanderen, med fysisk spill i taklingene og hurtighet
for å komme dit ting skjer.
Hva de trenger: Et umettelig behov for harde taklinger
og uten frykt når det gjelder å vinne ballen. En
kombinasjon av hurtighet, styrke, utholdenhet og
ballfølelse.
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Nummer 8

Scrum-half

8
Hva de gjør: Nummer 8 må sikre besittelse av ballen
bakerst i scrummen, bære ballen i åpent spill, være
forbindelsen mellom forwardene og backene i
angrepsfaser og være en aggressiv forsvarer.
Hva de trenger: God ballfølelse er viktig, men også
god romforståelse. Kraft og hurtighet over korte
avstander er viktig - vinne terreng og baneposisjon for
rask ball til backene i angrep.

Fly-half

10
Hva de gjør: Som lagets "dirigent" vil nr. 10 motta
ballen fra nr. 9 og velge om han/hun skal sparke,
passe eller gjøre et gjennombrudd basert på en
lynsnar tolkning av spillefasen.
Hva de trenger: Evne til å sparke bra fra hånden,
fortrinnsvis med begge føtter, god ballfølelse, hurtighet,
visjon, kreativitet, kommunikasjonsferdigheter, taktisk
forståelse og evne til å prestere under press.

Ving

11 14
Hva de gjør: Vingene er på banen for å pøse på med
stor toppfart for å løpe fra motstandere og score
forsøk. Det er også viktig at det er solide
forsvarsspillere.
Hva de trenger: Hurtighet. Vingene vil ofte befinne
seg i åpent rom, og da er første prioritet og sette
klampen i bånn mot mållinjen. Styrke og god
ballfølelse er også en fordel.

9
Hva de gjør: Er forbindelsen mellom forwarder og backer
ved scrum og line-out. Nr. 9 må være en beslutningstaker
som kan bedømme om det lønner seg å få ballen kjapt ut
til backene, eller å holde den blant forwardene.
Hva de trenger: Scrum-half er en allsidig posisjon, og
han/hun må være sterk, ha eksplosiv hastighet og gode
pasnings- og sparkeferdigheter. De virkelig gode scrumhalfene er fulle av selvtillit og har fremragende forståelse av
spillet.

Senter

12 13
Hva de gjør: Senterne er nøkkelspillere både i forsvar
og angrep. I forsvar vil de prøve å takle angripende
spillere mens de i angrep vil bruke sin hurtighet, styrke
og kreativitet til å bryte gjennom forsvaret.
Hva de trenger: En moderne senter er slank, sterk og
meget hurtig. Posisjonen krever angrepsekspertise,
sammen med intensitet i kontaktsituasjoner for å
enten beholde eller stjele ballen.

Fullback

15
Hva de gjør: Fullbacken anses gjerne som siste
forsvarslinje og må ha selvtillit til å ta i mot høye baller,
være flink til å sparke ballen unna og sette pris på den
fysiske konfrontasjonen som kreves for å gjøre
scoringsreddende taklinger.
Hva de trenger: Gode ballferdigheter, hurtighet i angrep
og styrke i forsvar. Evne til å komme inn i back-rekken i
angrep for å skape overlapping og scoringsmuligheter
for vingene. Taktiske ferdigheter og teft.
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Utstyr
Før du spiller rugby er det
viktig å vite hva slags utstyr
du trenger.

Scrum

Signal for at det er
gitt scrum (venstre)
og for dannelse av
en scrum (høyre)

Scrummen brukes til å starte spillet igjen etter en stans som ble
forårsaket av et mindre alvorlig lovbrudd (for eksempel en
foroverpasning eller ball mistet forover) eller hvis ballen blir uspillbar i
en ruck eller maul. En scrum gjør at alle forwardene og scrum-halfen
samles på ett sted på banen, noe som gir muligheter for backene til å
angripe ved bruk av rommet som skapes andre steder.

Først trenger du et par
støvler med knotter som er
egnet for forholdene. Disse
er viktige for å gi deg det
fotfestet du trenger, spesielt
i kontaktsituasjoner.

Ballen kastes inn i tunnelen mellom de to førsteradene, der de to
hookerne kan kjempe om ballen ved å prøve å huke ballen bakover i
retning av sine lagkamerater. Laget som kaster den inn i scrummen
beholder vanligvis ballen, fordi hookeren og scrum-halfen kan
synkronisere sine bevegelser.
Det anbefales at du bruker
tannbeskytter for å beskytte
tenner og kjeve, og noen
spillere velger å bruke IRBgodkjente hjelmer og/eller
skulderputer under trøya.

Når besittelse av ballen er sikret kan et lag la ballen være på bakken i
scrummen og prøve å drive motstanderen bakover på banen. Eller det
kan bringe ballen til den bakerste foten i scrummen, der den kan passes
til back-rekken slik at åpent spill gjenopptas.

Scrum-halfen
Den viktigste spilleren ved en
scrum er scrum-halfen. Denne
spilleren kaster ballen inn i
scrummen, flytter seg til bakerste
fot i scrummen og er vanligvis
den spilleren som plukker opp
ballen og passer den ut til flyhalfen som deretter sender den
videre til back-rekken. Så snart
scrum-halfen plukker opp ballen
kan motstanderen kjempe om
ballen og prøve å takle den
spilleren som har den.
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Line-out
(innkast)

Linjedommeren
signaliserer at ballen
har gått ut over
sidelinjen og hvilket lag
som skal kaste inn.

Straffeog frispark
Lovbrudd som har en
vesentlig effekt på
motstanderen straffes ved at
det gis straffespark.

Line-out er en måte å starte spillet på etter at ballen har gått ut over
sidelinjen (utenfor siden av spillefeltet). En line-out gjør at alle
forwardene samles nær sidelinjen, slik at backene kan bruke resten
av banebredden til å angripe. Det som er viktig er at forwardene
vinner besittelse av ballen og kan sende den videre til back-rekken
på en effektiv måte.
Forwardene stiller seg opp i to rekker, vinkelrett på sidelinjen og én meter
fra hverandre. Hookeren kaster ballen ned korridoren mellom disse to
spillerrekkene. Fordi lagkameratene til den som kaster inn vet hvor kastet
sannsynligvis går, har dette laget en fordel med hensyn til å beholde
ballen. Ved å tenke og bevege seg kjapt kan imidlertid motstanderen
kjempe om ballen og line-out fører ofte til mistet ball.
Spilleren som tar i mot ballen kan beholde den og sette opp en maul,
eller passe den til mottakeren (en spiller som står ved siden av line-outlinjen i påvente av en slik pasning) som deretter passer den til fly-halfen
og videre til back-rekken.

Støtte i line-out
For at spillere skal kunne ta i mot
høye kast er det tillatt for
mottakeren å være støttet av
medspillere når han/hun hopper
for å ta i mot ballen.
Her er sikkerhet et viktig element,
og en spiller som ikke er på
bakken må støttes inntil han/hun
er trygt tilbake på bakken. En
spiller kan ikke takles i luften, og
holding, dytting eller støtte seg
på en motspiller er alle lovbrudd
som straffes med straffespark.

Hvis stedet
der
straffesparket
gis ikke er for
langt unna
målet til
motstanderen,
vil laget
vanligvis velge
å sparke
ballen mot mål
fra bakken.
StraffesparkBallen legges
signal
på en
ballholder og sparkeren
prøver å sparke den mellom
stengene og over
tverrliggeren. Det gis tre
poeng for et vellykket spark.
Et lag kan også velge å ikke
sparke mot mål. Andre
alternativer er en scrum, et
raskt spark til seg selv for å
bringe ballen inn i åpent spill
eller å sparke ballen ut over
sidelinjen (der det sparkende
laget kan kaste inn i den
resulterende line-out).
Frispark gis for
mindre
alvorlige
forseelser. Et
lag kan ikke
score poeng
direkte fra et
frispark.
Et lag kan
velge en scrum
istedenfor et
frispark.

Frispark-signal
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Å bli dommer
Å bli dommer eller
linjedommer er en unik
måte å oppleve rugby på.

Dommere
Kampen styres av dommeren og to linjedommere. Avhengig av
nivået som kampen spilles på, kan det også være andre
funksjonærer i kulissene, som en tidtaker eller en TV-dommer som
bedømmer situasjoner på grunnlag av TV-bilder.

De fleste som blir dommere
er personer som har spilt
rugby selv, og som nå er på
utkikk etter å gi litt tilbake til
det spillet de er så glad i,
men dette behøver ikke
være tilfellet. Alle kan lære
dømming, selv fra ung alder.
Faktisk er det en god idé for
alle som ønsker å bli
toppdommer, å starte så ung
som mulig.
Som dommer er du midt
oppe i alt som foregår og ser
kampen fra et unikt
perspektiv. Det er en flott
måte å komme seg i form
på, og til å teste deg selv
mot mange utfordrende
situasjoner. Dømming er ikke
lett, men det kan være
veldig givende.
Hvis du ønsker å bli
dommer, kan du begynne
med å spørre klubben eller
kontakte Norges Rugby
Forbund angående
dommerkurs i nærheten av
der du bor. IRB, det
internasjonale forbundet, har
laget kurs for alle nivåer, fra
noviser til erfarne dommere.
Et grunnkurs kan
gjennomføres på én dag, og
når det kombineres med litt
spilleforståelse, som du kun
kan få gjennom eksponering
mot rugby som spiller eller
tilskuer, er du på vei til å bli
dommer.
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Dommeren
Før kampen vil dommeren vanligvis snakke med spillerne i første rad i
scrummen (propper og hookere) fra begge lag, for å gjennomgå
sammenstøtsrutinen. Dette hjelper til å fokusere tankene til alle involverte
når det gjelder denne viktige fasen i spillet. Dommeren organiserer
deretter kast av mynt og kron med lagkapteinene før kampen, for å
bestemme hvem som skal ta avsparket. Under selve kampen er
dommeren eneansvarlig for å fastslå fakta og anvendelsen av lover. Det
er viktig at alle spillere til enhver tid respekterer dommerens avgjørelser.

Linjedommere
To assistentdommere, én på hver
side av banen, hjelper dommeren
med saker som når og hvor ballen
gikk over sidelinjen, og eventuelle
andre saker dommeren ber om
hjelp med. Dessuten bedømmer
linjedommerne om ballen gikk
over tverrliggeren og mellom
stengene ved spark mot mål.

Stygt spill
Stygt spill er alt som en spiller gjør
som er i strid med rugbylovenes
bokstav og ånd, blant annet
obstruksjon, urent spill, farlig spill
og dårlig oppførsel. Dommeren må
sanksjonere stygt spill på rett måte.
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Hvorfor blåste dommeren i fløyta?
For alle som ikke er kjent med alle nyansene i rugbylovene, kan det noen ganger være vanskelig å skjønne
hvorfor dommeren har stoppet spillet for et lovbrudd. Vi skal nå ta en kikk på noen av de vanligste
årsakene til at dommeren blåser i fløyta. Ved siden av ser du signalet som dommeren gir når dette skjer i
kampen. Signalene for straffe- og frispark er vist på side 9.

Det spilles fordel av ballen

Foroverpasning eller miste ballen forover

Fordel av ballen kan brukes både
for mindre lovbrudd (f.eks. miste
ballen forover) og lovbrudd som
kan føre til straffespark (f.eks. offside). Dommeren må ta en
avgjørelse av om det kan være mer
fordelaktig for laget som ikke
begikk lovbruddet om spillet
fortsetter. Hvis det ikke får noen
fordel, vil dommeren blåse i fløyta
og bringe spillet tilbake til stedet der det opprinnelige
lovbruddet ble begått før det ble spilt fordel av ballen.

Noen ganger kan et angrep som
ser ut til å bevege seg
mot mållinjen bli stoppet
av dommerens fløyte.
Hvis en pasning er gått
forover, eller hvis feil
ballhåndtering har ført til
at ballen mistes forover,
vil det bli gitt en scrum til
laget som ikke gjorde
noe galt.

La være å slippe spiller eller ball

Ruller ikke unna

Etter en takling må takleren
umiddelbart slippe spilleren
som har ballen, og denne
må umiddelbart slippe
ballen.

Alle spillere som ligger på
bakken når det dannes en
ruck eller en maul må
umiddelbart rulle vekk fra
ballen, slik at laget som
har ballen kan få
kontinuitet i spillet.

Hvis de ikke gjør dette, kan
det begrense muligheten til
en rettferdig kamp om
ballen. Hvis spilleren eller
La være å
La være å
ballen ikke slippes innen
slippe ballen
slippe spiller
rimelig tid, vil dommeren gi
straffespark til det laget som ikke gjorde noe galt.

Foroverpasning

Miste ballen
forover

Hvis de ikke gjør det, vil
det bli gitt straffespark til
laget som ikke gjorde noe
galt.

Komme inn i en ruck/maul fra siden

Uspillbar ball i ruck eller maul

Når de skal bli med i en ruck eller
maul, må alle spillere gjøre det fra
bak den bakerste foten til
bakerste medspiller.

Hvis ballen blir
uspillbar i en
ruck, f.eks. under
spillere på
bakken, vil
dommeren gi en
scrum til det laget
som beveget seg
Uspillbar i ruck
Uspillbar i maul
forover før ballen
ble uspillbar. For en maul gis scrummen til det laget
som hadde ballen da maulen startet.

Hvis de kommer inn fra siden, er
de off-side, og dette vil
umiddelbart bli straffet med
straffespark til motstanderen.
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Å bli trener

Treneren

Å bli trener, og dermed
hjelpe andre til å få glede
av rugby, kan være en
meningsfull måte å være
involvert i rugby på.
De fleste som blir trenere er
enten tidligere spillere som
ønsker å gi noe tilbake til
rugby, eller foreldre som
ønsker å hjelpe sine barn å
oppleve rugby.
Å være trener kan være en
rik og tilfredsstillende
erfaring, men det er også et
ansvar man ikke kan ta lett
på.
Unge mennesker som er
under vingene til dagens
trenere er neste generasjon
av spillere, dommere og
frivillige, og holdningene de
lærer kan påvirke mange
aspekter av deres liv. Som
trener kan du hjelp dem til å
skaffe seg den selvtilliten
som skal til for å lykkes, ikke
bare i rugby, men også ellers
i livet.
Din klubb, eller Norges
Rugby Forbund, kan hjelpe
deg på veien til å bli trener.
Et godt sted å starte er IRBprogrammet "Rugby Ready"
(se side 2) og du kan gå
videre derfra til
trenerkvalifikasjon på nivå 1
- dette tar bare én dag og
gir deg en innføring i de
grunnleggende aspektene av
å være trener.

Trenerens rolle kan variere stort avhengig av lagets nivå. På
grasrotnivå dreier det seg om å utvikle spillere - teknisk og personlig
- mens på internasjonalt nivå er treneren ansvarlig for å ta ut laget,
dets prestasjoner og resultater.
En trener har mange roller om hverandre, som leder, forvalter, lærer og
organisator. Treneren må ha kunnskap om spillet og dets lover,
motivasjon, fysisk form og forståelse av hvordan man trener og
forbedrer spillere.

Innbyttere
I tillegg til de 15 spillerne som starter kampen, kan et lag også ha
innbyttere. Treneren kan foreta et forhåndsavtalt antall bytter, av taktiske
årsaker, i løpet av kampen. Spillere kan også skiftes ut når de blir skadet,
enten midlertidig mens de mottar behandling, eller permanent hvis en
spiller ikke er i stand til å fortsette å spille.

Lagånd

En annen viktig trenerrolle er å innprente lagånd i spillerne. Dette er
spesielt viktig på nivåer der spillerne deltar for moro skyld og ikke først
og fremst for å vinne.
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Lagtaktikk

Se på rugby
Hurtigheten og kraften i
moderne rugby har gjort
den til den av de mest
spennende tilskueridrettene
som finnes. Flere aspekter
av spillet har faktisk utviklet
seg som følge av denne
appellen til et stort
publikum.

Storskjermer
Mange stadioner har nå
storskjermer der opptak kan
vises bare et par øyeblikk
etter at noe har skjedd.
Det er i like stor grad kilde til endeløs debatt, kontrovers og bifall,
men å utvikle den rette taktikken kan være avgjørende for et lags
prestasjoner. Det er ikke lett, men du må få det til, og du er verdens
fremste rugbyvisjonær - i det minste for dine spillere.
Utvikling av taktikk krever en grundig forståelse av lagets sterke sider.
Denne taktikken kan være delvis forwarddominert og kraftbasert, men
også beroende på dannelse av rom og bruk av hurtighet. Det er dessuten
like viktig å være klar over laget og enkeltspillerne som dere skal spille
mot - og taktikken de sannsynligvis vil bruke.

Kraft
Bruk av den fysiske styrken til
forwardene, i scrummer og
rullende mauler, kan føre til
betydelig terrenggevinst.
Forwarder kan "pick and drive"
(plukke opp ballen og ta den
forover med støtte fra
medspillere) inntil tiden er inne å
slippe ballen ut til back-rekken.

Skape rom
Til tross for at rugby kan synes
komplekst, er det i bunn og grunn
et enkelt spill. Poeng vil bli scoret
når en spiller får god plass og når
det angripende laget har flere
spillere i området enn forsvaret.
Derfor er den hellige gral i rugby å skape rom. Det er mye taktikk som
går ut på dette, men primært dreier det seg om å skaffe seg rask ball for
å få spillfasen vekk fra der det er mange spillere og samtidig bruke
hurtighet og kreativitet i angrep for å skape rom for en spiller til å score.

TV-dommer
I kamper som vises på TV er
det en TV-dommer som
bruker opptak til å gi råd til
dommeren angående
avgjørelser som opptakene
viser.
Uansett hvordan du velger å
se på rugby, er det viktig å
ikke bare fokusere på ballen.
Prøv å se på hvordan
angriperne og forsvarerne
stiller seg opp og
posisjoneringen til visse
spillere, f.eks. fly-halfen,
nummer 8 og full-backen.
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Eksperimentelle
lovvariasjoner

Noen ganger prøver IRB ut
lovendringer før de
bestemmer seg for om
disse endringene bør
innføres over hele verden
og tas inn i lovene. Slike
prøver kalles
eksperimentelle
lovvariasjoner (ELV).
Noen ganger kan
eksperimentelle
lovvariasjoner kun gjelde en
viss region eller, for
eksempel, kun den nordlige
eller sørlige halvkule.
Eksperimentelle
lovvariasjoner utgjør en
utfordring for både spillere
og trenere, siden endringer
av lovene gir lag muligheter
til å justere sin taktikk for å
dra fordel av eventuell ekstra
frihet eller restriksjoner som
bringes inn av endringen.
Derfor er det viktig for alle
som er involvert i rugby at
de holder seg oppdatert om
lovendringer.

Forskjellige typer rugby

Sju-manns
Sju-mannsrugby spilles på en vanlig bane av lag som består av sju
spillere istedenfor femten. Kampen er kortere, siden hver omgang varer
sju minutter. Bortsett fra det er ikke lovene veldig forskjellige fra 15mannsrugby, selv om all plassen tilgjengelig på banen gjør det et meget
forskjellig spill å se på. Noen ganger vil lag velge å bevege seg bakover i
begynnelsen, og trekke motstanderen til seg, for å skape rom andre
steder og deretter bevege seg fremover i angrep.

Andre variasjoner og spill med færre spillere
Det finnes forskjellige modifiserte
former av rugby som er beregnet på
å la alle spille under alle
omstendigheter med gradvis
utvikling av ferdigheter.
Eksempler på disse variasjonene
omfatter tag-, touch-, tip-, flagg- og
strandrugby. I tag-rugby for
eksempel, har spillerne plaststrimler hengende fra et belte. Når en av
disse strimlene fjernes, utgjør det en takling, og ballføreren må passe
ballen. En av hovedattraksjonene ved disse variasjonene av rugby er at
det ikke er kontakt, slik at personer i alle aldre, av forskjellig kjønn og med
forskjellig kondisnivå kan spille sammen på en rekke forskjellige underlag.

U19 og aldersbestemt
Detaljer om nåværende eller
planlagte ELV finnes på
www.irb.com/elvs.
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Når ungdom (under 19) begynner
å spille vanlig 15-mannsrugby, er
det lovmodifikasjoner på plass
for å gjøre overgangen til den
fullstendige versjonen av spillet
lettere. Opplysninger om
lovvariasjonene for spillere under
19 år finner du i lovboken.
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IRB-kurs

Finne en klubb

Herfra og dit
IRB gir ut en rekke opplærings- og utdanningskurs beregnet på å
hjelpe spillere, trenere, dommere og entusiaster lære mer om rugby
union og bli mer involvert i spillet.

Lovene for rugby union – bok og nettsted

Lovboken fra IRB gis ut hvert år. Lovene er også tilgjengelig på
www.irblaws.com der du kan laste dem ned i PDF-format og ta en test
for å sjekke hvor godt du kjenner rugbylovene.

Trenerkurs
INTERNATIONAL RUGBY BOARD
LEVEL 1 COACHING
INTRODUCING RUGBY

INTERNATIONAL RUGBY BOARD
LEVEL 2 COACHING
DEVELOPING RUGBY SKILLS

Trenerkurs avholdes
regelmessig på en rekke
forskjellige steder over hele
verden. Hvert
kvalifikasjonsnivå (1, 2, 3 og
sju-manns) har medfølgende
referansemateriell som også
omfatter en arbeidsbok for
kurset.

Dommerkurs
INTERNATIONAL RUGBY BOARD
LEVEL 1 OFFICIATING
INTRODUCING OFFICIATING

INTERNATIONAL RUGBY BOARD
LEVEL 2 OFFICIATING
DEVELOPING OFFICIATING SKILLS

Rugbyetoset er
inkluderende, så du vil bli
ønsket varmt velkommen i
din lokale rugbyklubb, eller
i hvilken som helst klubb
over hele verden, for den
saks skyld.

Uansett om det gjelder deg
selv, eller fordi du ønsker å
introdusere spillet til din
sønn eller datter, er
nærmeste klubb det beste
stedet å starte. Norges
Rugby Forbund
(www.rugby.no) har også en
liste over alle klubbene i
Norge. Andre nasjonale
forbund vil ha det samme for
sine respektive land.

Frivillig i rugby
En av de mest givende
måtene å være involvert i
rugby på er som frivillig. Det
er en lang rekke roller for
frivillige, fra organisasjonsog sekretærarbeid til
banepleie og assistanse til
trenere og spillere.

For dommere, og alle som
ønsker å bli dommertrenere,
finnes det en serie med kurs
og medfølgende materiell. Din
klubb, eller Norges Rugby
Forbund, kan forklare hvordan
du kan melde deg på kurs.
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