
 
 

 

 

        

 

Agenda styremøte nr 11-2020        

       Vår dato   Vår referanse 

       23.11.2020   NRF 11/20 

Referent   Møteleder 

Anne Cathrine Røste  Per Thorkildsen  NRF-møte nr. 11/20 

Innkalt:      Kopi til 

Per Thorkildsen (PT)    Kontrollkomiteen 

Erik Baret (EB) 

Henrik Mærøe (HM) 

Silje-Elin Skrede (SES) 

Ingrid Sæther Houge (ISH) 

Lee Johnson (LJ) 

Marita Evjen (ME) 

Anne Cathrine Røste (ACR) 

 

Inviterte : Region Øst kl 18.30 

 

 

 

 

Møtested: Teams 

Møtedato/-tid: 23.november  kl 18.00-20.00 

 

AGENDA 

 

Faste saker 

 

213/20  Godkjenne innkalling og saksliste    PT 

 

214/20  Kommentar til protokollen     PT 

 

215/20  Runde rundt bordet       PT 

 

216/20  Økonomi      PT/EB/ACR 

 

Saker for NRF 11/20 

 

217/20  Status Corona-situasjonen     PT/ISH/EB 

 

218/20 Strategiplan Region Øst       ME 

 

219/20 Eventuelt       PT 

   

220/20  Videre møteplan      PT 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

   

213/20 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Godkjent 

 

 

Forslag til Vedtak: Godkjent 

 

Habilitet i forhold til saker som skal behandles:  

Ingen erklærte seg inhabile i saker til behandling. 

 

 

 

 

 

 

214/20  Kommentar til protokoller fra tidligere møter 

 

Forslag til vedtak:  

Ingen kommentar til tidligere protokoll. 

Vedtak: Godkjent 

Protokollen legges ut rugby.no, og oversendes kontrollkomiteen.  

 

 

215/20  Runde rundt bordet 

 

I november har det vært fokus rapportering til NIF på post 2 og Post 3 midler.  

GS og Ingrid har deltatt på World Rugby Science conference.GS og president har deltatt på ledermøte 

NIF.  

Det har vært gjennomført fokusmøte med Ungdom og lagt videre plan for ungdomsarbeid i NRF.  

Det har vært digital samling i kvinnenettverket, der tema var Seksuell trakkassering.  

Det er viktig med tett kontakt med klubbene, og flere klubbesøk har vært gjennomført av 

styremedlemmene.  

 

  

 

  

216/20  Økonomi        PT/EB/ACR 

    

Vedtak: Tatt til orientering 

   

 

217/20  Status korona-situasjonen      PT 

 

Beredskapsgruppen i Norges Rugbyforbund har fattet følgende vedtak 

28.oktober 2020: 

 

Norges Rugbyforbund ønsker å endre på de fasene presisert i dokumentet for 

åpning av breddeidretten. 

Vi har utarbeidet et dokument som beskriver planen for åpningen av rugby i 

Norge. Dette er inndelt i 5 faser, hvorav vi nå er omtrent i fase 3.  

Fasene følger internasjonale anbefalinger og er nøye gjennomgått av 

medisinsk ansvarlig i NRF. 

 

Vi har i den siste tiden hatt en utfordring med kommunikasjonen til våre 



 
 

 

 

klubber og trenere da fasene vi sendte inn til NIF ( Fase 1, Fase 2 og Fase 3) 

ikke samsvarer med vår egen faseinndeling og at mange klubber misforstår.  

NRF har mange utenlandske trenere og opplever å få mange spørsmål om hva 

som er tillat til enhver tid. 

Vi ønsker å endre slik at fase 1 i NIF dokumentet tilsvarer fase 3 i 

rugbydokumentet, fase 2 i NIF dokumentet tilsvarer fase 4 i rugbydokumentet 

og fase 3 i NIF dokumentet tilsvarer fase 5 i rugbydokumentet.  

Endringen gjør at vi nå i NIFs fase 1 også tillater touch rugby, innad i 

treningsgruppene på 20 stk. Erfaringen fra tag-rugby de siste ukene er at 

smitterisikoen antagelig er mindre i touch enn i tag:  

I tag skal man stoppe personen ved å dra av en borrelås-lapp, og da ser vi at 

man fort begynner å dra i klær og det man får tak. Til sammenligning stopper 

man med en gang man blir tatt på når man spiller touch rugby. Medisinsk 

ansvarlig mener da at ved touch rugby vil det være mindre fysisk kontakt ila en 

treningsøkt. 

Denne endringen vil ikke endre antallet som trener rugby i fase 1 av NIF 

dokumentet. Den medisinske vurderingen er at dette heller ikke vil øke 

smitterisikoen. Vi tror også det vil gjøre det enklere for klubbene å forstå 

hvilken fase vi befinner oss i. 

Det er viktig at NIFs dokument da også oppdateres slik at informasjonen 

samsvarer. Man kan da referere til Tilbake til rugby plakaten, eventuelt lime 

inn det som står i Tilbake til rugby-plakaten. 

 

Styret og beredskapsgruppen i NRF mener at endringen er innenfor 

handlingsrommet til beredskapsgruppen til Norges Rugbyforbund og er kun en 

presisering/ tydeliggjøring av forsvarlig gjenåpning i fase 1, 2 og 3. 

 

Vedtak 20. november: 

Landslaget ønsker samling i Oslo. Til tross for at det er tillat med toppidrett i 

Oslo, ønsker beredskapsgruppen å avgrense samlingen til å gjelde Region Øst:  

Fra vedtaket: 

«Årsaken til dette er smittesituasjonen i Oslo de siste par dagene.  

Etter en nærmere diskusjon har vi kommet frem til at vi ikke ønsker at det skal 
foregå nasjonale treningssamlinger for kvinnelandslaget nå i november. 

 
Nå har smittetallet økt, og det er innført svært strenge restriksjoner i deler av 
landet, inkludert stopp i all breddeidrett for voksne i Oslo og Bergen, mange 
stengte videregående skoler og ungdomsskoler, delvis lockdown i flere 
kommuner og sterk oppfordring fra myndighetene om å unngå unødvendige 
innenlandsreiser. Det har nylig vært mye i media om fotballandslaget og 
håndtering av smitte der, samt en debatt om den allmenne oppfatningen av 
toppidrettsdefinisjonen. Vi tenker at når smittetrykket er såpass høyt, og det 
forsøkes en nasjonale dugnad for å snu trenden så er det ikke dette 
tidspunktet til å samle spillere fra hele landet.» 

 
 

 



 
 

 

 

218/20 Strategiplan Region Øst       ME 

Region Øst presenterer sine planer for 2021  

 

219/20 Eventuelt       PT 

   

220/20  Videre møteplan      PT 

      

 

Nest møte er 21. desember på Teams.  


