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NYHET - VI STARTER OPP RUGBY-NYTT IGJEN 

Vi prøver oss igjen, med enkle nyhetsbrev for å formidle våre klubber hva som skjer i Rugby 

Norge. Vi håper dere vil ta det godt imot, og gi oss informasjon om deres aktiviteter. Her 

kommer viktig informasjon og om frister som gjelder. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på om 

dette er nyttig, eller ikke.  

KOMPETANSEHELGEN FLYTTES TIL JANUAR 2017  

Vi utsetter helgen til januar av flere årsaker. Ny helg blir 14-15 januar 2017.  
Ny generalsekretær vil være mer på plass. Påmeldinger sendes til 
sjur.oyen@rugby.no . Meld dere på. Invitasjon og program kommer i løpet 
av en uke. Påmeldingsfrist 12. des. 

 

SØK PÅ UTSTYRSMIDLER 

Da er vi i gang! Her kan klubbene virkelig hente inn midler ved å søke på utstyr som er betalt og 

investert gjennom klubben. Les mer om dette i mail dere har mottatt fra NIF torsdag 25. oktober 

sendt fra NIF -Idrettsforbundet og mail fra forbundskontoret.  Sjekk mulighetene.  

Frist for søknad 23. nov. 2016.  

ØK ANTALL MEDLEMMER I DIN KLUBB INNEN 31. DESEMBER! 

Antall rugbymedlemmer falt i fjor ved ny opptelling. Vi har per i dag underkant av 1200 og må 

opp i 1500 registrerte medlemmer for å sikre tilskudd. Alle medlemmer som regelmessig deltar i 

organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser 

eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med 

«deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å 

tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet 

trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, 

konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom 

administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også. 

Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som 

aktivt medlem.  

Be alle registrere seg inn i MIN IDRETT, og be om klubbmedlemskap. Klubben godkjenner vedkommende som medlem.  NIF teller 

opp antall medlemmer pr forbund pr 31.12.16. Basert på antall medlemmer får SF tilskudd i 2017. Blir dere med? De med flest nye 

medlemmer kan vente seg en liten overraskelse utdelt på kompetansedagene. 

RUGBYSTUDENT FRA SØR-AFRIKA 

NRF har via fredskorpsarbeidet til NIF mottatt en student på besøk i 10 måneder fra Sør-Afrika. Han heter Junain Davids, er 21 år og 
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har erfaring fra Rugby i sitt hjemland. Han bor nå i Bergen og blir nøye fulgt opp av forbundets utviklingskonsulent med ulike 

oppdrag på skoler og klubber. Les mer på om Junain på  www.rugby.no 

RUGBY FÅR NYE OG SPENNEDE SPONSORER  

Gratulerer til Damer 7s og rullestolrugby med nye sponsorer som går over flere år. Bakehuset AS, storleverandør 

av bakevekst. Bakehuset er en godt etablert leverandør og en solid samarbeidspartner for Rugby over 3 år for 

damer 7s.  

Prima Assistanse har rullestolrugby inngått avtale med over 2 år. Prima Assistanse er en del av Prima 

Omsorg som tilbyr assistanse-, helse- og omsorgstjenester. Dette er vi veldig stolte av og takker spesielt 

til Cathinka Walberg og Lars Ivar Eilerås som med stor innsats dro hjem disse samarbeidsavtalene. 

 

ANTIDOPING 

Omtrent 200 personer i rugby Norge har tatt e-læringen REN UTØVER og er registrert hos Antidoping Norge. Ytterligere har 50 

personer har påstartet testen, men ikke gjennomført alle moduler. For å få godkjent test og bevis, må alle moduler gjennomføres. 

NRF oppfordrer alle utøvere, trenere, dommere, styrer og annet støtteapparat å ta testen som du finner på www.renutøver.no 

Klubbene kan holde seg oppdatert med dopinglisten hos Antidoping Norge http://www.antidoping.no/regler/dopinglisten/. 

NRF SKOLEPROSJEKT 

 Skoleprosjektene er i full gang. Klubber som søkte og ble godkjent har blitt fulgt med opplæringsmateriell 

(læringsbøker, trenerkurs, markedsmateriell og profilering) til hvert prosjekt lokalt. Les mer på om 

skoleprosjektet på våre NRFs hjemmesider  www.rugby.no 

MY STORY 

Har din klubb en spesiell og gnistrende historie som dere vil dele med oss andre i Rugby, kanskje også til hele Norge?  

Vi ønsker klubber innhenter gode historier som kan være alt fra lykkelige, sterke, spesielle, triste men med en lys utgang, o.l.  

NRK sport er interessert i å samarbeide mer med flere små særforbund om deres idretter. NRF er et av de forbundene. Vi trenger 

derfor gode historier og bilder på lur i arkivet når NRK ringer oss eller vi ringer de. Vi premiere 2 historier på kompetansehelgen i 

januar. Frist for å sende inn klubbens «my story» er 18. desember til rugby@nif.idrett.no. Mal for historie er vedlagt. 

TERMINLISTE 2017 

Oversikten med alle kamper er under arbeid. Turneringsutvalget (TU) er i full gang med å koordinere og hente inn informasjon fra 

klubber. NRF vil kunne legge frem et 1. utkast i løpet av desember. Det vil komme en revidering etter dette, men en endelig 

kampoversikt vil bli presentert på kompetansehelgen i januar 2017. 

Klubber som gir innspill må sende sitt innspill til TU ved mari.kogstad@rugby.no. Innspill og henvendelser skal være på vegne av 

klubb eller krets og ikke fra enkeltindivider. Senest 23.nov. 

ØKONOMI 

Alle utlegg, refusjoner, reiser som NRF skal utbetale for 2016, må senest være sendt til forbundskontoret på rugby@nif.idrett.no 

innen 10. desember. Utlegg sendt etter denne dato, blir ikke refundert. 

 

Rugbyhilsen 

Ninni T. Jonsson, Generalsekretær 

www.RUGBY.NO 
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