
Kontortid juli:

FIRA konferanse, Stockholm
5-7 juli.

Resten av sommeren er faste 
jobbtider:

Tirsdag 16.00-21.00 
(hjemmekontor)

Torsdag 09.00-16.00   
(Idrettens Hus)

Juni 2013
Nulla facilisi:
Pellentesque eu 
aliquet. Vitae 
vehicula lobo 
rtis. Ultricies 
mole stie libero 
dignissim id 
mauris, mus nec

Fra rugbykontoret
Det  skjer mye i norsk rugby  for 
tiden. Vi i Norges Rugbyforbund 
ønsker å  bli  bedre på å formidle 
dette til våres medlemmer  ved å 
lage et månedlig nyhetsbrev. 

Vi ønsker  å vise hva  som  har 
skjedd den  siste tiden,  samt  sette 
fokus på viktige datoer fremover.

Juni  begynte med flott  innsats av  
7s landslaget, herrer. EM var 
denne gang  i  Riga, og  Norge kom 
på 2.plass.  MidnightSun  7s,   ble 
arrangert  lørdag  8 juni  i Tromsø. 
Total Rugby  var tilstede og lagde 
en flott  reportasje.  NTNUI kom  på 
4. plass i student EM. Vårsesongen 
ble avsluttet  for  klubbene med NM 
7s i Stavanger.

Rugby  League finalen  er  utsatt til i 
høst og det vil komme mer

informasjon  om  dato og  sted når 
dette er på plass.

Til høsten  blir  samarbeidet med 
NRF og  Fredskorpset  utvidet. En 
deltager  fra  Norge reiser  i disse 
dager  til Sør Afrika, og  i august 
kommer  2  deltagere fra  Sør  Afrika 
til Norge, nærmere bestemt 
Hordaland & Vestfold. 

Websiden  vår  er  fortsatt  ikke helt 
oppgradert,  den siste finpussen 
kommer  i  løpet av  sommeren. Med 
dette månedsbrevet,  oppgradert 
webside og  økt aktivitet  på  sosiale 
medier, håper  vi  at  flere får  med 
seg det som skjer.

Ønsker alle en riktig flott sommer!

Hilsen 
Elisabeth Berentzen

RUGBYNYTT



Fredag kveld, 21  juni samlet  alle 
norske rugby  spil lere seg i 
Stavanger  for  å  kjempe om  å  bli 
Norgesmestere. I regnet  på  Lassa 
Idrettsanlegg  f ikk  de f leste 
seniorlagene spilt en  kamp før  de 
tok kvelden. 

Lørdag  var  det  klart  for  en  lang 
rugbydag. Det  ble spilt  på  to 
baner,  både junior  og  mini rugby 
spillere fikk prøve seg  i tillegg  til 
senior. Regnet stoppet for noen 
timer, og mye bra rugby ble spilt.

BSI tok seieren  i  Damefinalen  mot 
SOS.  BSI kunne dermed feire at  de 
har  vunnet  NM hele ti år  på  rad. 
Dessverre var  det  ikke mer  enn  7 
lag  i årets turnering, og  dermed 
kunne ikke kongepokalen utdeles 
til BSI.  Det  må være minst  8 lag 
med. 

Trondheim  (NTNUI)  kom  på  3 
plass etter  å  ha  slått  Oslo i bronse 
finalen. 

På  herresiden var  det  9  lag  som 
deltok, og  det ble Oslo Rk som 
gikk  seirende ut av  lokal oppgjøret 
m o t  B l i n d e r e n  i  f i n a l e n . 
Tredjeplassen gikk  til  Bergenhus 
Rk  som  slo ECB i bronse finalen. 
Oslo fikk utdelt kongepokalen. 

Det  er  tredje gang  i historien  at  et 
lag  som  vinner  Rugby  7s for  herrer 
har  fått  tildelt  kongepokalen. 
Stavanger  Rk  ble tildelt  den  første 
i 2011, Bergen Rk i 2012.

Søndag morgen  ble det  arrangert 
et grunnleggende kurs i regler for 
rugby. Et flott  tiltak fra Severine 
og resten av dommerene. 

Vel gjennomført  fra  Stavanger 
Rugby Klubb, NRF & Dommerene.   
En  stor  takk også  til  alle lag  som 
reiste og  gjorde helgen mulig, 
samt  alle som  hjalp til  som 
frivillige.

Takk for en flott rugbyhelg!

NM 7S 2013

Vinnere Menn senior
1. Oslo Rugby Klubb
2. Blindern Rugby Klubb
3. Bergenhus Rugby Klubb

Vinnere Damer senior
1. BSI rugby
2. Sandviken Old Stars
3. NTNUI rugby

21-23 JUNI



Several clubs have already taken advantage of the NRF directives for development projects.

At the NRF annual general meeting, the board outlined new strategies for applying for and allocating 
development project fundings, directed towards  the development of junior (JR) and women´s rugby (WR).
 
The following clubs have received funding and have active projects to be reported on at a later date.
BSI Rugby (WR) – 5400KR for recruitment and development days.
NTNUi Rugby (WR) – 5400KR for talent development through the European Student Championships.

Tønsberg Rugbyklubb (WR) – 5400KR for development and recruitment to a women´s team in Tønsberg.
Horten Rugbyklubb (WR & JR) – 11400KR for a summer school to be held in August 2013 for the development 
of junior boys and girls rugby, and general rugby development in Horten and surrounding area.

Is your club interested in applying for funding for a development project? 

Contact Kirsten Redmond (kirsti-redmond@outlook.com) for more information and guidance.

Development projects

NTNUI
Etter å ha vunnet 
studentlekene i 
Trondheim, tidligere i 
år, fikk NTNUI mulighet 
til å delta i EM for 
student lag. Lag fra 
Portugal, Frankrike og 
Bulgaria var blant 
motstanderne. NTNUI kom 
på 4.plass etter en flott 
innsats

Til venstre er bilde av 
laget. Trener var 
Guillaume Lescoffit.

VIKTIGE DATOER UNION LEAGUE QUAD GAELIC

Sommerskole 
1-4 august
Horten

Stockholm 10s
2-4 august

København 7s 
10-12 august

Ukraina Vs 
Norge, Kiev 
6. juli.

Norge Vs 
Tsjekkia, Oslo 
13. juli
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With  the support  from  a  guest 
referee´s instructor from  The RFU
´s London Referee Society, Roger 
King,  5  Norwegians referees arrived 
in  Stavanger  from  all  over  Norway 
with  a  huge enthusiasm  for  the 
tournament. From  Oslo: Anna 
Michniewicz. Trondheim: David 
Watson, Pierre-Hughes Pouech  and 
Séverine Lescoffit.  Bergen: Emmet 
Mc Cormack.

5  games were played on  the wet 
Friday  evening, and over  30 games 
on  Saturday.  The referees were kept 
pretty  busy. They  performed well 
and fairly, allowing  a  lot of great 
rugby  to be played during  the 
weekend,   with most  of the players 
enjoying  themselves.  We would like 
t o c o n g r a t u l a t e E m m e t  M c 
Cormack  for  getting  the NM men´s 
finale, Séverine Lescoffit  for  the 

women´s finale, and 
Anna Michniewickz for 
her first NM.

Huge smiles could be 
seen on their  faces at 
t h e e n d o f t h e 
t o u r n a m e n t ; t h e y 
g a i n e d v a l u a b l e 
e x p e r i e n c e a n d 
knowledge and will 
c o m e b a c k  e v e n 
stronger next year.

Quad Rugby
S u n a a s s t i f t e l s e n  a r r a n g e r t e 
rekrutteringsleir  17-21  juni, på 
Olympiatoppen  i  Oslo.  Erik  Baret 
hadde med seg flere representanter 
fra  de aktive i  Quad rugby.  I tillegg 
til lederseminaret  fikk de vise frem 
idretten sin  til mange nye utøvere. 

Vi håper  å  se mange nye rullende 
rugby spillere fremover. 

Med støtte fra  ekstrastiftelsen  har 
Quad rugby  utvidet  tilbudet til  å 
dekke Bergen  og  Trondheim. Det 
blir  spennende å følge med på 
fortsettelsen.

REFEREE´S CORNER
 

Artikler
Vi tar gjerne imot artikler eller 
informasjon og bilder om saker  
og ting dere ønsker å lese om. 
Vi er tilbake i august med mer.

GOD SOMMER! RUGBYNYTT
Norges Rugbyforbund
Idrettens Hus, 
Ullevål Stadion, 0840 Oslo

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

The Referees at 
NM 7s

http://www.rugby.no
http://www.rugby.no

