
Strategiområde I: 
Barn og ungdom



Kort 
beskrivelse

NRF vil utarbeide struktur og rammevilkår for å gjøre 
eksisterende klubber bedre innenfor barne- og 
ungdomsaktivitet: 

Barne- og ungdomskomite skal legge til rette for 
utviklingskonsulenter som er engasjert som ressurs for å 
hjelpe med rekrutterings arbeid i klubber og idrettslag.

Konsulentene jobber mot skoler samt hjelper klubber for 
å rekruttere og holde på medlemmer. 

Fokus på etablering av nye tilbud i eksisterende klubber, 
samt etablere nye grupper i Idrettslag.

Konsulentene hjelper til med å arrangere turneringer, 
aktiviteter eller events for å fremme idretten i tråd med 
barneidrettsbestemmelsene, og å skape bedre miljø for 
barn og ungdom. 



STRATEGI FOR BARN OG UNGDOM (opp til 19 år)  I NORGES RUGBY FORBUND

Strategien er basert på dagens rugby-Norge

Hvilket strategisk område omhandler disse målene: Strategiområde Barn og ungdom

Hvor er strategien forankret politisk og administrativt?
Ved strategidokument, NRF styret og generalsekretær

Resultater av strategi

Samlet Delmål 2020 Delmål 2021 Delmål 2022 Delmål 2023

Hva er 
resultatmålet med 
denne strategien? 
Hvilken effekt vil 
vi oppnå?

De ulike strategiområdene 
henger sammen og påvirker 
hverandre:
Målet er 3400 registrerte 
medlemmer (i alle 
aldersgrupper.)
15 klubber med barne- og 
ungdomslag.
Minst 8 etablerte 
turneringer for barn og 
ungdom.
Fokus på integrering av 
innvandrere.
Fokus på flere barn og unge i 
rullestolrugby.

2000 medlemmer. 
Etablere trygge klubber 
som fokuserer på barn og 
ungdom med tag eller 
touch. 
Mål om 3 turneringer som 
skal være 
lavterskelturneringer for 
målgruppen.
Min 1 turnering pr år med 
integrering av para.
Utarbeide nasjonalt 
reglement for tag og 
touch.
Antall nye lag og klubber 
med barne- og 
ungdomslag: 5

Ha 2500 medlemmer. 
Fokusere på bedre 
klubber, 6 tag eller touch 
turneringer, hvorav 3 
turneringer er nasjonale 
lavterskelturneringer for 
barn og ungdom, min 3 
regionale turneringer.
Antall nye lag og klubber 
med barne- og 
ungdomslag: 10

Ha 3000 medlemmer. 
6-8 turneringer med 
tag eller touch fordelt 
på 4 regioner. 
Antal nye lag og klubber 
med barne- og 
ungdomslag : 15

Ha 3400 medlemmer 
registrert. 15 klubber 
med barn og 
ungdomslag Minst 8 
etablerte regionale 
turneringer for barn og 
ungdom.
Antal nye lag og klubber 
med barne- og 
ungdomslag:20

Hvordan måles,
når måles og
hvem sjekker
resultatmål

Hvordan: 
• Antal lag og klubber
• Antal etablerte 

turneringer
• Medlemstall barn og unge
• Medlemstall generelt
Når: 2023 
Hvem: Utnevnt 
ansvarlig styremedlem

Hvordan: 
• Antal lag og klubber
• Antal turneringer
• Medlemstall barn og 

unge
• Medlemstall generelt
• Utarbeidet reglement
Når: 2020
Hvem: Utnevnt ansvarlig 
styremedlem

Hvordan: 
• Antal lag og klubber
• Antal etablerte 

turneringer
• Medlemstall barn og 

unge
• Medlemstall generelt
Når: 2021
Hvem: Utnevnt ansvarlig 
styremedlem

Hvordan: 
• Antal lag og klubber
• Antal etablerte 

turneringer
• Medlemstall barn og 

unge
• Medlemstall generelt
Når: 2022
Hvem: Utnevnt ansvarlig 
styremedlem

Hvordan: 
• Antal lag og klubber
• Antal etablerte 

turneringer
• Medlemstall barn og 

unge
• Medlemstall generelt
Når: 2023 
Hvem: Utnevnt ansvarlig 
styremedlem


