
Kontortid (det er mye som skjer 
med møter fremover og dermed 
blir arbeidstiden litt varierende, 
følg med på vår FB side for 
oppdateringer): 

Uke 4: 
Tirsdag 15.00-20.00 (Fredskorpset) 
Onsdag 12.00-21.00 (møter) 
Fredag 08.00-16.00 (Ullevål) 

Uke 5:  
Mandag 09.00-17.00 (Ullevål)  
Tirsdag 15.00-20.00 (hjemmekontor) 
Onsdag 14.00-21.00 (Fredskorpset) 

Uke 6:  
Tirsdag 15.00-20.00 (hjemmekontor) 
Onsdag 15.00-20.00 (Fredskorpset)  
Fredag 08.00-17.00 (Ullevål) 
Søndag Hele dagen Partnermøte Fk 

Uke 7:  
Partnermøte & Youth Summit 
Fredskorpset 
Hele uken 

RUGBYNYTT

Januar 2015
Nulla facilisi: 
Pellentesque eu 
aliquet. Vitae 
vehicula lobo 
rtis. Ultricies 
mole stie libero 
dignissim id 
mauris, mus nec

Fra rugbykontoret
2014 var et begivenhetsrikt år. 
Stavanger RK ble vinnere av både 
XV serien, og 7s NM, de tok dermed 
hjem kongepokalen for første gang. 
NM 7s for damer ble igjen vunnet av 
BSI. EM for damer i Bergen ble et 
flott arrangement, hvor damene 
rykket opp 4 plasser fra fjorårets 
plassering. Herrer 7s tok igjen en 
flott 2. plass i EM.  

Flere nye Rugby League lag er startet 
opp, så det blir spennende å se om 
noen vil ta topplassen fra Oslo 
Capitals som vann serien i 2014, som 
i 2013. Quad har også flere nye lag, 
samt mottat extra støtte fra NIF for 
innkjøp av rullestoler. Quad har også 
stilt lag i internasjonale turneringer 
med flotte resultat. GAA er komt 
ordentlig i gang og arrangerte sin 
første skandinaviske turnering i mai 
med stor suksess. Det vokser på 
j u n i o r s i d e n , v i s e r a t 

skolepros jektene skaper mye 
aktivitet, spesielt gledelig er det å se 
juniorjentene mer med på banen.  

Jubilanter i 2014 var; Horten RK 
som feiret 20 års jubileum, og Oslo 
RK med 50 års jubileum. Gratulerer! 

Nå i januar er idrettsregistreringen 
samt ferdigstille regnskapet 2014 
som har hovedprioritet. I tillegg er 
det i vår klart for nytt Ting, hold av 
21 & 22 mars. Det er her fremtiden 
til Norges Rugbyforbund bli avgjort. 

Takk til alle som var med på å gjøre 
2014 til et flott rugbyår! 

Hilsen 
   Elisabeth  



Idrettsregistreringen 
Som tidligere år er det nå klart for registrering av alle medlemmer i norsk idrett.

Idrettsregistreringen gjennomføres fra 2. januar til 31. januar ved at idrettslagene rapporterer 
nøkkelinformasjon til NIF på en nettbasert løsning. Dette er noe av det vikigste rapporteringen som 
gjøres fra idrettslag. Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for ulike økonomisk støtteordninger 
(lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler, kommunale midler etc). Videre er tallene fra idrettsregistreringen 
grunnlag for statistikker om og for idretten. Rapportering til NIF er et krav til samtlige idrettslag. Fristen 
er 31. januar kl. 24.00. Unnlater idrettslaget å gjøre dette kan idrettslaget gå glipp av tilskudd og i 
ytterste konsekvens kan idrettslaget miste sitt medlemskap i NIF og i tilknyttede særforbund jf. NIFs lov 
§ 10-2. 


Alle klubber skal ha fått epost fra NIF med informasjon, har dere ikke mottatt denne, så ta kontakt med 
idrettskretsen for hjelp.   Vi gjør oppmerksom på at alle klubber skal ha elektroniske medlemslister, som 
er oppdaterte med klubbens medlemmer jf NIFs lov §10-5.


Vil du være med på å bestemme fremtiden for forbundet?  
I mars 2015 er det klart for et nytt Ting, hvor planer for fremtiden blir lagt og hvor nye medlemmer til 
styret skal velges. Datoene er satt til 21 & 22 mars. Lørdagen blir det forum med presentasjoner/foredrag 
og diskusjoner. Lørdag er det Ting. 


Norges rugbyforbund er i en spennende utvikling, og har behov for engasjerte mennesker med 
organisasjonskompetanse. Dersom du eller noen du kjenner har kompetanse og tid, samt at dere ønsker 
å være med på å styre forbundet fremover, så kan dere ta kontakt med Valgkomiteen ved Patience Allen 
som er leder. Tlf: 986 79 661 eller på epost: nrfkontor@hotmail.com


Alle medlemmer av forbundet er velkommen på Tinget, men kun valgte representanter fra klubbene har 
stemmerett. Dere kan lese mer om hvem som har stemmerett og relaterte lover i linken under.

h t t p : / / w w w . t r s o . n o / fi l a r k i v / F i l e / R e f e r a t e r / L o v e r /
Lov_for_Norges_idrettsforbund_og_olympiske_og_paralympiske_komite.pdf 

Mer informasjon om tinget kommer på egen epost til klubbene.


mailto:nrfkontor@hotmail.com
http://www.trso.no/filarkiv/File/Referater/Lover/Lov_for_Norges_idrettsforbund_og_olympiske_og_paralympiske_komite.pdf
mailto:nrfkontor@hotmail.com
http://www.trso.no/filarkiv/File/Referater/Lover/Lov_for_Norges_idrettsforbund_og_olympiske_og_paralympiske_komite.pdf


 Dommere & trenere 

 Quad 

Helgen 17 & 18 januar, deltok 14 deltagere fra 8 
klubber, på trenerkurs i Oslo. Møterom på Ullevål 
Stadion var stedet for det teoretiske, og en liten gymsal i 
kjelleren ble brukt for den praktiske delen. Martin Crick, 
var hentet inn fra RLEF, for å holde kurset, som er for 
første gang arrangert i Norge. Så mange nyutdannede 
trenere lover godt for Rugby League sin fremtid.

Quad spilte sine første kamper i 2015, søndag 18 
januar, i Store Bergan Hallen, Sandefjord. Et ledd i 
Østlands Cup’en. 


Wheels of Destructions fra Klyve IL, spilte mot Born to 
Run, som var blandet fra områdene rundt Oslo. 

Ønsker du å bidra på banen eller utenfor, men har 
ikke de nødvendige kurs? Ta kontakt med oss på 
rugbykontoret. Nå har du anledning til å bli en del av 
den rosa brigaden som skal innta banene i årets 
sesong. Kontakt Jose som er vår utviklings ansvarlig 
& Technical Director for å få informasjon om 
kommende kurs. epost: jgorrotxategui@rugby.no

Landslag Damer 7s har fått ny manager; Trine Steindal fra 
Stavanger Rugby Klubb har nylig tatt over fra Trine 
Bertelsen. Vi takker Trine for vel utført jobb, og ønsker 
vår nye Trine velkommen!


Herrer XV skal ha treningsleir førstkommende helg i 
Oslo, 24 & 25 januar.


Junior U18, samles på Voldsløkka lørdag 24 januar, 
13:00-16:00

Rugby League

mailto:jgorrotxategui@rugby.no
mailto:jgorrotxategui@rugby.no


FREDSKORPSET 

Artikler 
Vi tar gjerne imot artikler  
eller informasjon og bilder om 
saker og ting dere ønsker å lese  
om.

RUGBYNYTT 
Norges Rugbyforbund 
Idrettens Hus,  
Ullevål Stadion, 0840 Oslo 

www.rugby.no 
   rugby@nif.idrett.no

Nå er det en ny mulighet til å dra på rugbyutveksling. Ønsker du et år litt utenom det 
vanlige? Norges Rugbyforbund skal på nytt sende en kandidat til Sør Afrika for å jobbe med 
rugby.  

Har du lyst til å bruke idrettserfaringen din i en spennende del av verden? Nå kan 
erfaringen og utdanningen din fra idretten bety noe helt spesielt, samtidig som du får en 
opplevelse for livet. Rugbyforbundet sammen med Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF) gir idrettsungdom anledning til å benytte sin idrettsfaglige 
kompetanse i det sørlige Afrika og arbeidet er tuftet på idrettens grunnverdier; glede, 
helse, fellesskap og ærlighet. 

Du som er i alderen 20 til 28 år kan søke. Som idrettsfredskorpser vil du få nye impulser og 
økt kunnskap, samt lære mer om idrett som virkemiddel i utviklingsarbeid.Vil du 
kombinere oppholdet som idrettsfredskorpser med studier i ”Idrett, kultur og 
utviklingssamarbeid” ved NIH (60 studiepoeng) 
Les mer om studiet på NIHs nettsider. 

Vil du vite mer? Ta kontakt med Jenny Heyerdahl Bryhni: jh.bryhni@gmail.com Tlf; 4588 6416 

http://www.rugby.no
mailto:rugby@nif.idrett.no
http://www.nih.no/studier-2013/Pabygningsstudier/pabygning---iku/
mailto:jh.bryhni@gmail.com
http://www.rugby.no
mailto:rugby@nif.idrett.no
http://www.nih.no/studier-2013/Pabygningsstudier/pabygning---iku/
mailto:jh.bryhni@gmail.com



