
 
 

 

 

        

 

Referat styremøte nr 12-2020        

       Vår dato   Vår referanse 

       21.12.2020   NRF 12/20 

Referent   Møteleder 

Anne Cathrine Røste  Per Thorkildsen  NRF-møte nr. 12/20 

Innkalt:      Kopi til 

Per Thorkildsen (PT)    Kontrollkomiteen 

Erik Baret (EB) 

Silje-Elin Skrede (SES) 

Ingrid Sæther Houge (ISH) 

 

Marita Evjen (ME) 

Anne Cathrine Røste (ACR) 

Ikke tilstede: 

Henrik Mærøe (HM 

Lee Johnson (LJ) 

 

Inviterte gjester:  

Jonathan Dam president Rugby League sak 225/20  

Håvard B. Øvregård Seniorrådgjevar verdiarbeid NIF sak 230/20 

 
 

 

 

Møtested: Teams 

Møtedato/-tid: 21.desember kl 18.00-20.00 

 

AGENDA 

 

Faste saker 

 

221/20  Godkjenne innkalling og saksliste    PT 

 

222/20  Kommentar til protokollen     PT 

 

223/20  Runde rundt bordet       PT 

 

224/20  Økonomi      PT/EB/ACR 

 

Saker for NRF 12/20 

 

225/20  Velkommen til ny president i Rugby League   PT/JD  

  

226/20         Status Corona-situasjonen     PT 

 

227/20 Strategiplan 2021      PT/ACR 

 

228/20 Ting 2021       ACR 

 

229/20 Regler for snørugby      PT/ISH 

 

230/20 Om transkvinners deltaking i norsk idrett   HØ/ ISH/PT 

 



 
 

 

 

231/20 Eventuelt       PT 

   

232/20  Videre møteplan      PT 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

221/20  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. 

Saker til eventuelt:  

EM 2022 i Rullestolrugby 

 

 

 

 

222/20  Kommentar til protokoller fra tidligere møter 

 

Forslag til vedtak:  

Ingen kommentar til tidligere protokoll. 

Vedtak: Godkjent 

Protokollen legges ut rugby.no, og oversendes kontrollkomiteen.  

 

 

223/20  Runde rundt bordet 

 

 

 

 Henrik:  

 Ingrid: Holdt trenerkurs i Trondheim sammen med Karl Frisch, arbeid med 

beredskapsgruppen, turneringsutvalget, trener-gruppe møter, sett på regler for 

snørugby 

Silje-Elin: Planlagt siste samlingen til kvinnenettverket, deltatt på trenerforum 

Marita: Kvinnenettverket, deltatt på region øst og Oslo rugby krets 

Erik: Jobbet med Solidsport og post 2 og 3 møter, trenerutvikling, NM -veka, 

opprettelse av Region øst, klubbmøte med Oslo rullestolrugby, hosted Quiz 

medlemskveld for Oslo rullestolklubb, regnskap 

Per: Møter med World Rugby, AGM for Rugby Europe: Sittende president tok 

gjenvalg. Aktiviteter på toppnivå settes i gang i Rugby Europe. Levere søknad om 

grant fra World Rugby.  

 

Generalsekretærens rapport: 

Fokus har vært på Rugby TV og få opp en kanal for rugby på Solidsport: Alle 

klubbene ble invitert til oppstartsmøte og har fått utdelt en pakke til å starte streaming.  



 
 

 

 

Kanalen er nå godt i gang og et oppfølgingsmøte har også blitt gjennomført.  

 

Det har vært gjennomført post2 og post 3 møter, samt at GS og president har deltatt på 

AGM for Rugby Europe.  

 

På trenersiden har Coaches Development Forum, ledet av Aleks Næss-Clarke tatt 

form, og det gjennomføres månedlige samlinger. I tillegg har trenere under utdanning 

blitt fulgt opp på et eget møte.  

 

Status sosiale medier: Det er rimelig å anta at kampanjen har ført til vekst på sosiale 

medier: Instagram har gått opp til 1279 følgere  (oktober1232 følgere), mens vi nå har 

3383 (oktober 3294) følgere på Facebook.  

 

Vekst i medlemsmassen: Totalt har vi 271 nye medlemmer i 2020. I følge 

KlubbAdmin har vi 1609 medlemmer totalt.  

491 av disse er kvinner og vi har fått 104 nye kvinnelige medlemmer i år.  

324 av våre medlemmer er under 19 år, her har rekruttert 94 nye medlemmer i år, 

hvorav 67 er under 12 år.  

 

 

 

 

 

 

  

224/20  Økonomi        PT/EB/ACR 

    

Vedtak: Tatt til orientering 

   

 

225/20  Velkommen til ny president i Rugby League   PT/JD   

Jonathan Dam har tatt over presidentvervet i Rugby League frem til juni.  

Jonathan kommer til å organisere og strukturere Rugby League fremover. Lettere å 

bygge videre på Rugby League Norge som organisasjon og omdømme.  

Rugby League ønsker å legge til rette for barne- og ungdomsrugby samt rullestolrugby 

frem mot EM. 

Det ble uttrykt ønske at Rugby league utvalget skal bli mer aktiv. 

Budsjett for 2020 blir sendt over for innspill til budsjett for 2021.   

 

226/20         Status Corona-situasjonen     PT 

  

 

227/20 Strategiplan 2021      PT/ACR 

  Konkretisere dei måla som ikkje er talfesta?  

- Utdanne kampansvarlege – kor mange? 

- Utdanne trenere – kor mange?  

- Bør klubber som har trenere med trener 1 belønnes ?  
Vedtak: tatt til orientering. Ledere for hvert strategiområdene jobber videre med 

dette.  

 

228/20 Ting 2021       ACR 

 Hva tenker vi rundt tinget 2021, skal det være:  

 

1.Digitalt via goplenum: Koster 10.000 NIF bidrar også med streaming 

2. Fysisk Idrettens hus: Holde møtet i kantinen på Idrettens Hus 



 
 

 

 

3. Fysisk hotell: 

4. En kombinasjon av digitalt og fysisk møte.  

  

 Tentativt 17.  ledermøte ting 18. april via alternativ 1.  

 

229/20 Regler for snørugby      PT/ISH 

 Det er utarbeidet nye regler for snørugby. Reglene er sendt til høring til 

Turneringsutvalget og hoveddommer i NRF. 

 Vedtak: 

 Vedtatt 

 

230/20 Om transkvinners deltaking i norsk idrett   HØ/ ISH/PT 

 

Bakgrunn for saken: Det er verdt å ha lest kronikken 

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/M3ArJJ/menn-i-kvinneidrett-

er-juks og World Rugby transgender guidline.: 

World Rugby har gjort sammenfatninger av studier av transpersoner og 

konkludert med at de ikke anbefaler at personer som er født mann og 

identifisere seg som kvinne deltar i kvinnerugby. Med noen tall om at selv med 

lave/reduserte testosteron-nivå så er transkvinner i snitt sterkere enn vanlige 

kvinner. Det ble tatt opp på det medical conference World rugby hadde for en 

tid siden. Fra World Rugby er det opp til hvert nasjonale forbund å vurdere 

hvordan det håndteres på nasjonalt nivå, men på internasjonalt nivå får ikke 

transkvinner spille rugby i kvinneklassen. 

World rugby har vurdert at sikkerhet og fair game er viktigere enn å inkludere 

alle.  

Det er i strid med NIFs syn på saken: 

 

NIFs råd til idrettslag og enkeltutøvarar har vore at det er særforbundet som 

set rammene på dette området for den enkelte idrett. NIFs råd til særforbund 

har vore at transpersonar i breiddeidretten kan delta i den kjønnskategorien 

som tilsvarar personens kjønnsidentitet, og at ein i toppidrett/eliteidrett følgjer 

IOCs regelverk. (Det er særforbundet som sjølv definerer grensa mellom 

breidde- og topp-/eliteidrett.)  Dette og andre synspunkt på tematikken var del 

av NIFs innspel til ny idrettsmelding frå 10. januar i år. Sjå side 35-36 (trykt 

sidetal i dokumentet) her: 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/080adc9676004a72b740904c33

6b1dbd/nifs-innspill-til-idrettsmeldingen-til-web.pdf  

Håvard B. Øvregård, Seniorrådgjevar for verdiarbeid i NIF,  redegjorde for 

NIFs syn i sak om transkvinners deltaking i norsk  idrett: 

«World rugbys vedtak er etter min vurdering, ikke basert på kunnskap om 

transpersoner. Utrygghet i kampkategoriene, må vurderes uansett: Er det stor 

forskjell på nivå eller størrelse på spillerne?  Risikoen er stor også for at store 

kvinner kan skade mindre utøvere på banen. 

NIF anbefale derfor at hver kamp må vurderes individuelt for å sikkerhet og 

fair game.  

Vedtak:  

I utgangspunktet er alle velkomne til å spille rugby i Norge. Forbundstyret 

støtter NIFs vurdering og rammer for håndtering av saker fastsettes på neste 

styremøte.  

Vedtak:  

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/M3ArJJ/menn-i-kvinneidrett-er-juks
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/M3ArJJ/menn-i-kvinneidrett-er-juks
https://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=231
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/080adc9676004a72b740904c336b1dbd/nifs-innspill-til-idrettsmeldingen-til-web.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/080adc9676004a72b740904c336b1dbd/nifs-innspill-til-idrettsmeldingen-til-web.pdf


 
 

 

 

 

Vedrørende deltagelse av transpersoner i konkurranser så vil hver sak 

behandles individuelt i samarbeid med NIF.  

NIFs råd til særforbund har vore at transpersonar i breiddeidretten kan delta i 

den kjønnskategorien som tilsvarar personens kjønnsidentitet, og at ein i 

toppidrett/eliteidrett følgjer IOCs regelverk. 

 

 
 

 

231/20 Eventuelt       PT 

Vi ser på mulighetene for å arrangere EM i rullestolrugby.   

   

232/20  Videre møteplan      PT 

      

 

 

 


