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Presidentens ord:  

 

På vegne av Norges Rugbyforbund vil jeg gjerne takke alle som gjennom sitt talent og 

entusiasme daglig bruker tid som frivillig til og jobbe med og skape vekst og suksess for 

aktivitetene vi alle er glade i, og som vi ønsker skal ha et sterkt fotfeste og vekst i Norge. 

 

2019 var året da strategien og veien fremover virkelig skulle implementeres, drive Norges 

Rugbyforbund og våre aktiviteter fremover. I stedet ble de første to kvartalene relativt 
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turbulente, med en klar splittelse mellom Union og League. Dette resulterte i et avbrutt 

årsmøte samt et ekstra ordinært årsmøte og at generalsekretæren sa opp sin stilling og 

undertegnede steppet inn som fungerende GS til ny var på plass i august. Samtidig som dette 

var en turbulent periode så ga disse erfaringene det nyvalgte styret og den nye 

generalsekretæren en meget god sjanse til å begynne og jobbe målrettet fremover og sette ny 

langtidsstrategi, og forme organisasjonen slik at vi sikrer suksess for NRF og våre 

medlemmer i fremtiden: 

Jeg er glad for å bekrefte at en samarbeidsavtale mellom NRL og NRF er på plass som sikrer 

samarbeide samt vekst i begge sporter i fremtiden, og at vi var ekstremt glad for og ønsker 

velkommen til vår nye generalsekretær, Anne Cathrine Røste (som kom fra Norges 

Danseforbund) i august. 

 

I løpet av året har det vært stor aktivitet i nesten alle våre aktiviteter:  

 

I rullestolrugby var det full fart hele året med samlinger, Norges Cup, dommer kurs, 

demonstrasjons og rekrutterings helger, men høyde punktet var nok NM-Veka i Sandnes (live 

på NRK) hvor Wheels of Distruction ble kåret til mestere. Jeg hadde også gleden av et lengre 

møte med Richard Allcroft President i IWRF under RWC 2019, og det var veldig interessant 

og høre om fremtidsplaner for rullestolrugby, men også høre om hvor imponert de er over 

Norges jobb med rulle og hvordan vi på mange områder er et foregangsland, som f eks at vi 

er integrert i samme forbund. 

 

Rugby League startet som sedvanlig med Oslo 9s hvor Lillestrøm LRL stakk av med seieren. 

Gjennom hele året har det vært både lokale og nasjonale samlinger og det har blitt jobbet 

aktivt med å skape bedre og flere klubber. Den nasjonale serien startet i april og endte i 

oktober, grunnet dårlig vær ble finalen mellom Stavanger Storm og Oslo Capitals utsatt til 

2020. (Desverre ble denne kansellert p.g.a korona viruset. 

 

Rugby Union hadde bra aktivitet med utviklingsfokus på trener- og dommer utdanning og 

fokus på barne- og ungdoms aktivitetene startet å ta form. Norges Cupen i 7s 2018/2019 

endte med seier til BSI for damene og Stavanger Rugby for herrene. Høyde punktet for 7s var 

nok NM-Veka i Stavanger (Live på NRK) hvor Sagene IF Rugby tok hjem kongepokalen for 

både dame- og herre klassen. For meg selv vil jeg nok si at en av de beste opplevelsene i 

dette sportsåret var å se glade barn og ungdom som deltok på sin første trening for og prøve 

rugby i Horten som var arrangert av XVs landslaget: Dette lover godt for sporten! 

 I rugby XVs var det finale sent i oktober i Oslo mellom Sagene IF Rugby og NTNUI, hvor 

Sagene IF Rugby´s herrer stakk av med seieren. 

 

Internasjonalt har året generelt vært veldig bra for damene og litt opp og ned for herrene: 

 

League laget gjorde veldig bra og kom til finalen i Euro C gruppen, men møtte der Hellas 

som ble i det sterkeste laget og slo Norge ut. Rugby Union Damer 7s tok en suveren 7 plass i 

EM og en fantastisk sølv medalje i det første offisielle Snø Rugby EM i Moskva. Menn 7s 

gjorde det bedre enn året før, og endte på en 7 Plass i sitt EM, og en 7 plass i Snø Rugby EM 

i Moskva. I Rugby XV endte Norge på en 4 plass i sin gruppe i Rugby Europe Championship 

North 2 og man må få lov og si at sammenlignet med spirit og mål var dette skuffende, men vi 

ser frem til en sterk 2020/2021 sesong. 
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Den internasjonale rugbyen og hvordan lagene gjør det er viktig for vår fremdrift, da dette er 

med om å skape blest og forbilder for vår idrett som gjør at vi sammen vil vokse sterkere og 

spre våre sporter og rekruttere til vårt forbund. 

 

Styret og rugbykontoret har siden september blant annet jobbet aktivt med neste 4 års periode 

strategi dokument, og jeg ser frem til og sende dette ut på høring og til og begynne og jobbe 

med dette sammen med dere. Vi har i løpet av andre halvår fått meget god fremdrift på 

kontoret, og styret jobber meget godt sammen med GS som resulterer i et enhetlig forbund 

som jobber effektivt med våre medlemmer, kretser, klubber og alle involvertes beste interesse 

for og fremme våre aktiviteter.  

 

Jeg ser frem til og fokusere på lokal / regional rugby og vi skal selvsagt øke intensiviteten på 

grasrot aktiviteter over den neste perioden samtidig som vi fortsetter moderniserings 

prosessen av Norges Rugbyforbund. 

 

Til syvende og sist vil jeg gjerne takke alle utvalgene som har jobbet så hardt for og ikke bare 

holde hjulene i gang, men også proaktivt jobbet for og drive aktivitetene fremover. Jeg vil 

også rette en stor takk til mine felles styremedlemmer for godt utført arbeide. 

 

Lykke til alle sammen for neste sesong, og tusen takk for all støtte til Norges Rugbyforbund! 

 

VH 

Per Thorkildsen 

President 

Norges Rugbyforbund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrets sammensetning  

  



4  

  

 
 

Karl-Fredrik Valle ble valgt som visepresident, men 

trakk seg fra vervet i oktober 2019. 

 

 

Leder av komiteer som har representert forbundet i 2019 er: 

 

Erik Baret – leder av utvalget for rulle 

Henrik Mærøe – leder av Barne- og ungdomskomiteen 

Ebbe Torp – leder av valgkomiteen 

Johan Bjørkevoll – leder av kontrollkomiteen  

Severine Lescofitt – leder av dommerutvalget 

 

  

  

Styrets arbeid  

  

Styremøter  

Det er avholdt 10 styremøter hvor 93 saker er behandlet.  

  

Spesielle oppgaver  

GS sluttet i mars 2019, per Thorkildsen steppet inn som fungerende 

generalsekretær til ny GS var på plass i august. Styret har utført mange 

administrative oppgaver i perioden.  

 

  

Aktivitet  

I perioden har det vært satt i gang mange tiltak: 

 

Strategiområde 1  

Arbeidet med klubbutvikling har fortsatt i perioden, og alle klubber som har ønsket det, har 

fått tilbud om klubbutviklingsprosesser. 

Vi har jobbet med problemstillinger knyttet til økonomiske barrierer og gjennomført en 

spørreundersøkelse til våre medlemmer.  
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Kompetent ledelse: Styret i NRF har gjennomgått styrekurs fra NIF for å lære mer om 

styrearbeid, det har videre blitt holdt et kurs for de nye styremedlemmene i styret.  

 

League har gjennomført et kurs i Trener 1 etter tidligere modell.  

 

Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet med å utarbeide ny trener 

1(Trenerløypa) for rugby som kan benyttes av de ulike grener/ aktiviteter i forbundet. 

Utdanningen er godkjent av NIF og har implementert utdanning fra Union, League og rulle i 

utdanningen.  

Det har videre blitt utviklet et eget område på NIFs e-læringsplattform for rugby.  

 

Strategiområde 11 

Det har blitt utnevnt et eget utvalget som skal jobbe med Barne- og ungdomsarbeid/ og 

rekruttering i forbundet. Det er forventet at resultatet av satsingen vil bli synliggjort i 

utvikling i medlemstall for 2020.Satsingen er forankret i strategiområde 11 i langtidsplanen 

for forbundet. 

 

 

Strategiområde III 

NRF har i perioden hatt særlig fokus på strategiområde III. I arbeidet med dette 

strategiområde, kom det frem et særlig behov for digitalisering av forbundet: For at NRF skal 

bli bedre rustet til å fungere som et serviceorgan ble det i 2019 besluttet å bruke 

TurneringsAdm for kampoppsett og resultater. TA inkluderer en app som kampansvarlige i 
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klubb, dommere og spillere kan laste ned på sin telefon for å bedre kontroll og oversikt over 

kamper. I 2019 har det vært fokus på å tilrettelegge TA for rugby. 

 

For å bedre rekruttering og kontakt med klubbene ble det også satt i gang et prosjekt med 

utvikling av nye nettsider.  

I undersøkelsen kom det blant annet frem forslag til at utgifter til lisens må ned. Dette var et 

tema som også kom frem på årsmøtet til rugby: Styret satt ned en arbeidsgruppe som laget en 

analyse av lisens og forsikringsordningen til Norges Rugbyforbund: På bakgrunn av 

arbeidsgruppens arbeid, vedtok styret å skifte forsikringsleverandør: Fra 2020 vil alle 

medlemmer i forbundet ha forsikring på trening inkludert i sitt medlemskap. I forhold til 

lisens ble det forhandlet frem en bedre dekning for utøverne.  

 

 

Ny langtidsplan for perioden 2020-2024 har blitt utarbeidet, og sendes ut på høring til 

klubbene i 2020. Planen inneholder forslag til ny visjon og nye verdier samt videreføring av 

strategiområde I og II i gammel plan, samt nytt strategiområde Bedre Arrangement.  

 

Rapport fra fagutvalget i Union 

Rugby Union 2019 

 

NM 7s Stavanger 28 – 29 juni 2020 

 

 

 

Det var to dager med mye god rugby på Lassa banen i Stavanger under NM Veka og Norges 

Mesterskapet i Rugby 7s. Både i dameklassen og herreklassen var det hard, men fair 

kjemping for og nå til topp. Vi gratulerer alle lagene med en fantastisk innsats i denne NM 7s, 

og ser frem til en enda større kamp om Kongepokalen neste år i Hamar og NM Veka 2020 

Utsatt pga Corona). En stor takk også til dommerne og match ansvarlige, uten dere stopper 

rugby Norge. En stor takk går også til alle frivillige, NM veka 19,NIF og Stavanger Rugby 

Klubb for arrangementet. 

Her er de endelige plasseringene: 

Damer: 

1. Sagene IF Rugby  

2. BSI Rugby 

3. NTNUI Rugby 

 

Herrer: 

1. Sagene IF Rugby 

2. Stavanger Rugby Klubb 

3. NTNUI Rugby 
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EM 7s Damer  juni Rugby Europe Womans Trophy 

 

 
 

Så har EM7s for Rugbyjentene blitt spilt ferdig, og hvilket EM det har vært for de. Dagen i 

dag startet med et tap mot storfavorittene Tyskland i kvartal finalen, så møtte de Sverige og 

tapte knepent med 1 try, for så og møte Georgia som de slo og dermed tok en 7 plass i EM 

sammenlagt. Flott jobbet, og det er så fint og se at utviklingen går rett vei, oppover. Solid 

lagarbeid, tøffe taklinger og taktisk lurt spill har gjort at det har vært en fryd for oss her 

hjemme og følge dere. Vi ser frem til mye mer underholdning neste år, for nå 

GRATULERER! Tusen takk til trenerne, manager og fysio for en super jobb denne sesongen. 

 

 

 

 

EM 7s Herrer Rugby Europe Men Conference 

 

 
 

Med seier mot Monaco ble det en 7 plass på Norge. Klar fremgang siden i fjor og vi gleder 

oss til og følge utviklingen videre. Gratulerer og vi takker trenere, manager og fysio for en 

god innsats. 

 

Norges Cup 7s 2018/2019 Damer og Herrer 

 

 
Norges Cupen i 7s går over to sesonger, og denne gangen ble følgende turneringer 

arrangert; 15/9/18 Trondheim, 20/10/18 Oslo, 6/4/19 Oslo, 4/5/19 Horten og Bergen 

15/6/19. Til slutt ble BSI Rugby i Damer og Stavanger Rugby Klubb i Herrer kåret til verdige 

vinnere av Norges Cupen 7s 2018/2019. Vi takker alle deltagende lag for en flott innsats og 

alle arrangør klubbene og frivillige for gjennomføringen av NC. Vi ser frem til og bygge 

konseptet videre og sterkere for neste sesong.  

 

https://www.facebook.com/rugbyjentene/?__tn__=K-R&eid=ARBzbAUVnVB6R4_BqK27Ix5LhLdLro31_g8xwGCmRNMIvnajZx76iTIdrPuSxVrOalNiTfLuPEKtq2f3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAl0Z2hkN2wJ4ZVMIz576arC6m2rQDhqf7dNgWo9ukuaWs2brvp4zmU6ud8zQxd02QIiPdHtLtG8QVHvSdk3JtfNBXHg26Q34_o5UpgXax0TLo6Y6puPNkLuKpO3mXRN7MLHlBcpDy3wufKiD9-W9ihCndF5XxVwvHxyYAP3Ma_vEbQIRCW-CV72TAuISmnniDwde67KeZSu5eyrlXyxFM_zVTVhGG_8CcB1nG7mNu49iIpKcYNmBovrrzOwLrMn7LDnyPKIqmP9USA-M9bXeJC8WDaKNc8qkN4srQ13JqRhcJAJfrT5tYhvZCvLKWYtYH09TRgIviEeKELB2kXVgBxgQ
https://www.facebook.com/rugbyjentene/?__tn__=K-R&eid=ARBzbAUVnVB6R4_BqK27Ix5LhLdLro31_g8xwGCmRNMIvnajZx76iTIdrPuSxVrOalNiTfLuPEKtq2f3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAl0Z2hkN2wJ4ZVMIz576arC6m2rQDhqf7dNgWo9ukuaWs2brvp4zmU6ud8zQxd02QIiPdHtLtG8QVHvSdk3JtfNBXHg26Q34_o5UpgXax0TLo6Y6puPNkLuKpO3mXRN7MLHlBcpDy3wufKiD9-W9ihCndF5XxVwvHxyYAP3Ma_vEbQIRCW-CV72TAuISmnniDwde67KeZSu5eyrlXyxFM_zVTVhGG_8CcB1nG7mNu49iIpKcYNmBovrrzOwLrMn7LDnyPKIqmP9USA-M9bXeJC8WDaKNc8qkN4srQ13JqRhcJAJfrT5tYhvZCvLKWYtYH09TRgIviEeKELB2kXVgBxgQ


8  

  

Norgesmesterskap Rugby XV 

 

 
 

Det var en hard og jevn serie for Menn XV for og kåre Norgesmester 2019. Til slutt ble det 

Sagene IF Rugby mot NTNUI Rugby i finalen. Finalen ble spilt 26 oktober i Oslo, og vær 

gudene gjorde kampen til en ordentlig høst kamp hvor slutt resultatet ble Sagene IF Rugby 10 

v NTNUI Rugby 0. Vi gratulerer Sagene med seieren og enda et Norgesmesterskap for 

mennene fra Sagene IF Rugby. 

 

Før finalen ble spilt ble det avholdt barne turnering for mer enn 25 spillere fra Lillestrøm, 

Sagene IF Rugby, Horten Rugby Klubb og den Franske Skole. Alle deltagere hadde en super 

dag med rugby og medaljer til alle før de avsluttet med sosialt samvær og NM Finale for de 

som ville se det. Vi gleder oss til og se mer av denne type aktivitet neste sesong. 

 

 
 

 

 

 

EM Snø Rugby Desember, Dame og Herre Landslag 

 

 
 

Herrene tar en hederlig 7 plass i Rugby Europa’s Snørugby EM i Moskva etter å ha slått 

Østerrike i siste kamp. Russland ble i sterkeste for damelaget for Norge og vant 8-0 i EM 

Snørugby finalen i Moskva. Vi gratulerer Russland med gullet og @rugbyjentene med et 

utrolig sterkt sølv i det første offisielle EM i Snørugby, som vi jobber med og få inn i vinter 

NM Veka 2021 og Vinter OL 2026.  

 

Vi takker @russia_rugby og @rugby_europe for et flott arrangement og ser frem til neste år. 

Vi ønsker og takke trener, manager og støtte apparatet for en super innsats. 

 

https://www.facebook.com/rugbynorge/photos/a.831123300238259/3415650948452135/?type=3&eid=ARCpE-uAMOwvqZ3y1DRkfIqze2NotKkMxhCpKMsti3AXUxDaJPlxAdH4fOSxTyuehYy32pQvXf2V9kjb&__xts__%5B0%5D=68.ARApZ-RmK4_2v8LlbASGqD-Tp2mBB3kGXyOkSynRoE8qUuMOkPbWH8waDqOiy4ywIRnEW1_vJ03Qanpq2QHKqdmWwu2xQWwL7IeWcf8EM_rtUjyQSdRyrdFBRIDZgy2xTmUdzBw_A2cUt_ap_CkTUaqwNTwvEv_-EY_7zWRI7-TYFsqp5EgCT9_x1NEADv67FfoRKIreqGOdeh-AgJfESbAYfwKk7c2GoSK12z89n8d-M9lMjBqWNhVTufWc-2Acfhd30X562pxEEOBURmw49GseM7YijssHQkS-wX4GeJp4XnV69P5bIjZ-KARGkGQvcaPkXIroe5K5AmjkGugM6N16rw&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/rugbynorge/photos/a.831123300238259/3415650948452135/?type=3&eid=ARCpE-uAMOwvqZ3y1DRkfIqze2NotKkMxhCpKMsti3AXUxDaJPlxAdH4fOSxTyuehYy32pQvXf2V9kjb&__xts__%5B0%5D=68.ARApZ-RmK4_2v8LlbASGqD-Tp2mBB3kGXyOkSynRoE8qUuMOkPbWH8waDqOiy4ywIRnEW1_vJ03Qanpq2QHKqdmWwu2xQWwL7IeWcf8EM_rtUjyQSdRyrdFBRIDZgy2xTmUdzBw_A2cUt_ap_CkTUaqwNTwvEv_-EY_7zWRI7-TYFsqp5EgCT9_x1NEADv67FfoRKIreqGOdeh-AgJfESbAYfwKk7c2GoSK12z89n8d-M9lMjBqWNhVTufWc-2Acfhd30X562pxEEOBURmw49GseM7YijssHQkS-wX4GeJp4XnV69P5bIjZ-KARGkGQvcaPkXIroe5K5AmjkGugM6N16rw&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/rugbynorge/photos/a.831123300238259/3415650948452135/?type=3&eid=ARCpE-uAMOwvqZ3y1DRkfIqze2NotKkMxhCpKMsti3AXUxDaJPlxAdH4fOSxTyuehYy32pQvXf2V9kjb&__xts__%5B0%5D=68.ARApZ-RmK4_2v8LlbASGqD-Tp2mBB3kGXyOkSynRoE8qUuMOkPbWH8waDqOiy4ywIRnEW1_vJ03Qanpq2QHKqdmWwu2xQWwL7IeWcf8EM_rtUjyQSdRyrdFBRIDZgy2xTmUdzBw_A2cUt_ap_CkTUaqwNTwvEv_-EY_7zWRI7-TYFsqp5EgCT9_x1NEADv67FfoRKIreqGOdeh-AgJfESbAYfwKk7c2GoSK12z89n8d-M9lMjBqWNhVTufWc-2Acfhd30X562pxEEOBURmw49GseM7YijssHQkS-wX4GeJp4XnV69P5bIjZ-KARGkGQvcaPkXIroe5K5AmjkGugM6N16rw&__tn__=EEHH-R
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Menn XV Landslaget 

 

 
 

Sesongen for Menn XV startet med en samling i Horten som også inkluderte en trenings kamp 

mot Wales Døve Landslag. Deretter fulgte hjemme kamp mot Latvia i Horten etter fulgt av 

bortekamp mot Finland i Helsinki for og avslutte Rugby Europe Rugby Championship North 

2 sesongen 2018/2019. Norge endte på 4 plass i sin divisjon i EM. Starten på Rugby Europe 

Championship  North 2 startet med hjemmekamp, for første gang i Trondheim på kunst gress, 

mot Danmark etterfulgt av borte kamp mot Finland i Helsinki. Jeg vil gjerne takke 

landslagsledelsen for alt arbeide og support, samt arrangør klubber og frivillige som har 

gjort hjemme kampene til en suksess. 

 

• 25/5/19 Horten: Norge 13 – Latvia 30 

• 1/6/19 Helsinki: Finland 34 – Norge 22 

• 12/10/19 Trondheim: Norge 3 – Danmark 44 

• 2/11/19 Wien: Østerrike 38 – Norge 9 

 

 

Rapport fra fagutvalget Rugby League 

Årsberetning 2019 – Rugby League 

 

2019 var et aktivt og spennende år for Rugby League aktiviteten i Norge med flere nye tiltak. 

Allerede i februar møttes over 35 utøvere i alderen 16 til 38 år for uttakssamling for Rugby 

League landslagene i Skjærgårdshallen i Bamble. I mars ble det arrangert to samlinger en 

for U19 med 16 deltagere og en for herrelandslaget med 25 deltagere, disse samlingene ble 

også gjennomført i Skjærgårdshallen i Bamble. 

 

Nasjonalaktivitet for våre klubber ble kastet i gang med en Oslo 9s på Voldsløkka første 

helgen i April. Her vant Lillestrøm Lions Rugby League turneringen. 27. april startet 

nasjonalserie for XIII med sesongens tetteste oppgjør mellom Oslo Capitals og Porsgrunn 

Pirates som endte 44-42. Seks lag deltok i nasjonalserie XIII, og med følgende resultater: 
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27.04: Oslo Capitals - Porsgrunn Pirates  44-42 

01.05: Sandnes Raiders – Stavanger Storm  22-52 

04.05: Trondheim Rugby – Lillestrøm Lions 86-4  

08.06:  Lillestrøm Lions – Stavanger Storm  30-0 

 Oslo Capitals – Trondheim Rugby   24-6 

15.06: Porsgrunn Pirates – Sandnes Raiders 54-16 

24.08: Sandnes Raiders – Lillestrøm Lions  8-24 

 Porsgrunn Pirates – Trondheim Rugby  30-0 

 Stavanger Strom – Oslo Capitals   30-0 

28.09: Trondheim Rugby – Sandnes Raiders 30-0 

 Lillestrøm Lions – Oslo Capitals   6-60 

 Stavanger Storm – Porsgrunn Pirates  80-18 

 

1. Stavanger Storm +92 9 poeng 

2. Oslo Capitals  +44 9 poeng 

3. Trondheim Rugby +64 6 poeng 

4. Porsgrunn Pirates +4 6 poeng 

5. Lillestrøm Lions -90 6 poeng 

6. Sandnes Raiders -114 0 poeng 

 

Stavanger Storm og Oslo Capitals kvalifiserte seg til seriefinale 2019. Denne måtte utsettes 

fra første helgen i november til 4. april 2020 grunnet langvarig dårlig vær i Stavanger. Da 

finalen skulle spilles i 2020 ble kampen avlyst grunnet koronasituasjonen, og Stavanger 

Storm og Oslo Capitals deler tittelen som nasjonalmester XIII 2019. 

 

I tillegg til dette ble det avholdt to 9s turneringer som vennskapsturnering. En i Lillestrøm 

med en i Sandnes. Begge disse ble avholdt i september. Rugby League familien ble utvidet 

med to nye klubberi 2019, Haugesund Sea Eagles og Bardufoss Badgers. Haugesund spilte to 

treningskamper i 2019 mot Sandnes, og Bardufoss spilte to 9s kamper mot utenlandske 

militærnasjoner på hjemmebane. Vi ønsker begge klubber velkommen til Rugby League 

familien, og håper de får en fin utvikling.  

 

Tidligere storheter som Farsund Bobcats, Flekkefjord Tigers og Bodø Rugby Sportsklubb har 

i 2019 trappet ned satsningen på voksenidrett og fokusert på aktivitet for barn og unge for å 

bygge for fremtiden. Klubbene har gjort en kjempe jobb, og med barneaktivitet hos de tre 

nevnte klubber samt på Lillestrøm og Sandnes er det i 2019 blitt over 50 barn og unge som 

har blitt medlem i en Rugby League klubb.  

 

Rugby League herrelandslaget spilte 18. mai finale i Euro C mot Hellas i London. Denne 

tapte vi 56-26, og røk dermed ut av den videre vei mot VM 2021. Uansett er vi svært stolte 

over guttene som har representert rugbyaktivitetene internasjonalt på en framifrå måte. Årets 

andre landskamp ble spilt 19. oktober mot Polen på bortebane, denne kampen vant Norge 69-

0. I denne kampen debuterte hele fire gutter under 20 år; Daniel Daatland (Sandnes 

Raiders), Dan Horne (Sandnes Raiders), Håvard Hansen (Lillestrøm Lions/Bergen Rugby 

Klubb) og Lewis Haigh (Saddleworth Rangers).  

 

I 2019 har Rugby League i Norge blitt organisert under Norges Rugbyforbund og Rugby 

League Norge, og partene har arbeidet med en samarbeidsavtale. Rugby League utvalget 
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underlagt Norges Rugbyforbund består av leder Karl-Fredrik Velle (Porsgrunn Pirates) og 

utvalgsmedlemmene Anne Haigh og Leif Larsen (Begge Lillestrøm Lions). Karl-Fredrik Velle 

representerer Norge internasjonalt som medlem av arbeidsutvalget for 

organisasjonsutvikling hos Rugby League European Federation.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Rugby Leagueutvalget 

 

 

Karl-Fredrik Velle (s.) Anne Haigh (s.) Leif Larsen (s.) 

Leder    Medlem  Medlem   

 

Rapport fra fagutvalget i rullestolrugby 

RULLESTOLRUGBY 

Året 2019 har vært ett år med god aktivitet. Årets store begivenhet var 

Norgesmesterskapet i Rullestolrugby, som ble arrangert som en del av NIF prosjektet 

NM-Veka i Sandnes. Prosjektet krever mye ressurser, men resultatet ble berømmet av 

deltagere, ressurspersoner og samarbeidspartnere. Antall aktive funksjonshemmede 

utøvere i 2019 var 61 personer. Dette er dessverre en nedgang på ca 36% fra 98 

personer i 2018. Grunnen til 

dette kan stamme fra at utøvere 

tidligere hadde medlemskap i 

flere klubber for å være 

berettiget til medlemsfordeler. 

Dagens tall vil derfor trolig gi ett 

renere bilde av vår faktiske 

aktive medlemsmasse. 

Januar  

Dommerkurs på Idrettenshus, Ullevål. 

Kurslærer var Karol Malec (Polen), Jaroslaw 

Malec (Polen) og Christopher Shore (Canada). 

Kurset hadde 2 deltagere fra Norge.  

Invitasjon ble sendt ut til både Sverige og Danmark, men dessverre var det ikke noen fra disse 

landene som deltok dette året. 

 

 

Februar 

Oslo Rullestolrugbyklubb arrangerte åpen treningssamling med besøk fra andre klubber. 

Oslo Rullestolrugby arrangerte Østlandscup i Rullestolrugby med lag fra Oslo og skien,  
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Landslaget hadde samling i Skien hos Klyve IL Rugby. 

 

Mars 

Norgesserien 2018-19 runde 3 ble 

avholdt i Skien hos Klyve IL 

Rugby. Dommere Alicja Pawlik og 

Anna Niewczas ble hentet inn fra 

Polen. 

Trondheim klarte ikke å stille på 

denne runden, deltagende lag var 

derfor Wheels of Destruction og Born to Run. 

Resultatet ble: 

Kamp 1. WOD-BTR 53-60 

Kamp 2. WOD-BTR 59-66
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Trondheim Rugbyklubb hadde kamp i Midtnorsk serie mellom klubbens lag Hot Wheels og 

Rolling Stones. Resultatet ble 58-47.  

 

4-stjerners middag besøkte 

Oslo Rullstolrugbyklubb. 

Bryter Stig André Berge 

inviterte gjestene, komiker og 

TV-profil Adam Schjølberg, 

komiker og youtuber Maria 

Stavang og artist Jorun 

Stiansen til middag og 

Rullestolrugby.  

  

April 

Trondheim Rugbyklubb hadde kamp nr. 5 i Midtnorsk 

serie mellom klubbens lag Hot Wheels og Rolling Stones. 

Resultatet ble 58-47. 

Erik Baret deltok på forberedende informasjonsmøte og 

befaring til NM-Veka i Sandnes. 

Oslo Rullestolrugbyklubb organiserte rekrutteringshelg 

og åpen treningssamling. 

  

Sammenlagt Sammenlagt
Plass Runde 1 Runde 2 Runde 3 Poeng Målforskjell

1 Born To Run 6 42 0 0 6 24 12 66

2 Wheels of Destruction 3 43 0 0 3 -4 6 39

3 Trondheim 0 -85 0 0 0 -20 0 -105
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Oslo Rullestolrugbyklubb stilte opp på Idrettshøyskolen i Oslo for å vise frem rullestolrugby 

til fremtidens trenere i utdanning da de hadde praksisdag. 

Takk til god hjelp fra Sunnaas Stiftelsen. 

 

Mai 

Det ble forsøkt avholdt Oslo Open av Oslo Rullestolrugbyklubb som en internasjonal 

turnering med klubblag fra andre land. På grunn av få påmeldte lag ble arrangementet 

dessverre avlyst. 

Erik Baret deltok på ledermøte i Vestfold Idrettskrets.  

Erik Baret deltok som observatør på Idrettstinget i Hamar. 

Juni 

Vi deltok og viste frem rullestolrugby på Sunnaaslekene 2019 

Paracamp med fremvisning og rekruttering ble avhold i starten av NM-veka i Stavanger 

sammen med El-Innebandy. 

NM-Veka 2019 // Norgesmesterskapet i Rullestolrugby ble avholdt i Sandnes. 

Resultatet ble: 

1. Wheels of Destruction (Klyve IL)  

2. Born to Run (Oslo Rullestolrugbyklubb) 

3. Hot Wheels (Trondheim Rugbyklubb) 
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Vi viste frem rullestolrugby på Camp Spinal (sommersamling for ryggmargsskadde i regi av 

Sunnaasstiftelsen) i samarbeid med Oslo Rullestolrugbyklubb. 

Juli 

Ingen aktivitet pga sommerferie.  

August 

En delegasjon på ca 10 personer fra Norge fant veien til Europamesterskapet i Vejle 7-11. 

August. 

Våre to klassifisører Nina og Tone deltok i hvert sitt klassifiseringspanel i turneringen. 

Nina avanserte til å bli «IWRF Level 2 – European Zone Classifier». 

Erik Baret deltok som kommentator på live stream på turneringen sammen med Beau 

Greenway, sportsjournalist for The Border Mail og International Paralympic Committee, fra 

Australia.  

På Danmark sine siste kamper var det utsolgt på tribunene, så det ble satt inn ekstra stoler bak 

lagbenkene. 
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September 

Sekretariatkurs ble avholdt hos Klyve IL Rugby. 

Er Baret møtte lokal ildsjel i Hamar, Amund Hagejordet og Hilde Haakenstad fra 

idrettskretsen for å legge en plan for oppstart av rullestolrugby i Innlandet våren 2020. 

Oktober 

Erik Baret deltok på frokostseminar om paraidrett med NIF. 

Østlandscup ble arrangert i Skien. 

Norgesserierunde ble arrangert i Oslo.  

Våre klassifisører Nina Enersen og Tone Bråtteng deltok på 

Internasjonalt klassifiseringsseminar i Oslo i regi av NIF. 
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November 

NRF President Per Thorkildsen møtte IWRF 

President Richard Allcroft på Rugby World Cup 

2019.  

Sitat fra NRF President: “Great to meet Mr Richard 

Allcroft President of International Wheelchair 

Rugby Federation (IWRF) here at the Rugby 

World Cup 2019 to discuss and learn more about 

their status, strategy and way forward. Looking 

forward to continue this meeting and strengthen the relationship between IWRF and the 

Norwegian Rugby Federation.” 

Klyve Il Rugby søkte og fikk innvilget tilskudd til «Movember turnering». 

Dette ble ett meget vellykket sosialt arrangement som klubben håper å kunne gjøre hvert år. 

 
 

Rekruttlandslaget deltok i den Svenske Rullestolrugbyligaen. 

Lørdag ble det to tap, og søndag ble det to vinn. 

 

Mye god læring og energi til å bygge videre mot EM i 2021, tas med hjem.  

Erik Baret deltok på trenerutviklermøte med NIF. 

Østlandscup 2019-20 ble arrangert i Oslo. 

Desember 

Erik Baret og Generalsekretær deltok på Post 2 og 3 møte med NIF.  

https://www.facebook.com/richard.allcroft.5?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCuyz5c9JlmPmbmpC5EA72in-PvF5fnuyLsxBldcIB1QR_4E3xVTCJJajYVzRRacV2QTU4R0Kkl9dyt
https://www.facebook.com/richard.allcroft.5?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCuyz5c9JlmPmbmpC5EA72in-PvF5fnuyLsxBldcIB1QR_4E3xVTCJJajYVzRRacV2QTU4R0Kkl9dyt
https://www.facebook.com/InternationalWheelchairRugby/?__xts__%5B0%5D=68.ARBbFWUFA8SLOvV51vYhWHJtSKQxUlp7xnisLVJbCMhqQ20ikrCnhGDWclGbqsJfYJWM9HUcpbj6TF0rObOi0hoqb-2j0UsyhZiQjEucYsLInQNHHSiz0ODaLBgGFW0g354SPe2g2x4ihVaPMwrNFyiokwkzEaldbOUgbp5TAbDJ0RO3kUmJEXeRiR3V9zqRxoR8jLYsLfSVnlnu4wHDN3HoGiZ2frSP4BSnviEGxPuwM-MxH39XH0w4ledmqpcEeHWI5ghpNF1B0v16n22yTZW6Q4JovpjthN3J-E1yV3SiHdB-01TWjpIQE4CfRR5AaKOzeIYhMf7rJeF70Jyrq_JD4LxQzCzddsDbrniLVoh4HMFkGEi3DRt8aKSozJEq6r4vwnL6tD6kQmRIKDOhMOdxI3fSxYA4rJFEY5l-3XLPd2u3DLP1R4aIErP5vFTHpa8189-4YlFgnQWWMexl8aG1DRltTSZW3Ttdnd8JD3I-36V3ZsVhnS-Z&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBo5domkfQSowB85-Fo2yPej8mzAhRFbbd03JsTV6Jny14JvhCfEUpbG7rYGri2WFYCrhGaa-iezHKC
https://www.facebook.com/InternationalWheelchairRugby/?__xts__%5B0%5D=68.ARBbFWUFA8SLOvV51vYhWHJtSKQxUlp7xnisLVJbCMhqQ20ikrCnhGDWclGbqsJfYJWM9HUcpbj6TF0rObOi0hoqb-2j0UsyhZiQjEucYsLInQNHHSiz0ODaLBgGFW0g354SPe2g2x4ihVaPMwrNFyiokwkzEaldbOUgbp5TAbDJ0RO3kUmJEXeRiR3V9zqRxoR8jLYsLfSVnlnu4wHDN3HoGiZ2frSP4BSnviEGxPuwM-MxH39XH0w4ledmqpcEeHWI5ghpNF1B0v16n22yTZW6Q4JovpjthN3J-E1yV3SiHdB-01TWjpIQE4CfRR5AaKOzeIYhMf7rJeF70Jyrq_JD4LxQzCzddsDbrniLVoh4HMFkGEi3DRt8aKSozJEq6r4vwnL6tD6kQmRIKDOhMOdxI3fSxYA4rJFEY5l-3XLPd2u3DLP1R4aIErP5vFTHpa8189-4YlFgnQWWMexl8aG1DRltTSZW3Ttdnd8JD3I-36V3ZsVhnS-Z&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBo5domkfQSowB85-Fo2yPej8mzAhRFbbd03JsTV6Jny14JvhCfEUpbG7rYGri2WFYCrhGaa-iezHKC
https://www.facebook.com/richard.allcroft.5?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCuyz5c9JlmPmbmpC5EA72in-PvF5fnuyLsxBldcIB1QR_4E3xVTCJJajYVzRRacV2QTU4R0Kkl9dyt
https://www.facebook.com/richard.allcroft.5?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCuyz5c9JlmPmbmpC5EA72in-PvF5fnuyLsxBldcIB1QR_4E3xVTCJJajYVzRRacV2QTU4R0Kkl9dyt
https://www.facebook.com/InternationalWheelchairRugby/?__xts__%5B0%5D=68.ARBbFWUFA8SLOvV51vYhWHJtSKQxUlp7xnisLVJbCMhqQ20ikrCnhGDWclGbqsJfYJWM9HUcpbj6TF0rObOi0hoqb-2j0UsyhZiQjEucYsLInQNHHSiz0ODaLBgGFW0g354SPe2g2x4ihVaPMwrNFyiokwkzEaldbOUgbp5TAbDJ0RO3kUmJEXeRiR3V9zqRxoR8jLYsLfSVnlnu4wHDN3HoGiZ2frSP4BSnviEGxPuwM-MxH39XH0w4ledmqpcEeHWI5ghpNF1B0v16n22yTZW6Q4JovpjthN3J-E1yV3SiHdB-01TWjpIQE4CfRR5AaKOzeIYhMf7rJeF70Jyrq_JD4LxQzCzddsDbrniLVoh4HMFkGEi3DRt8aKSozJEq6r4vwnL6tD6kQmRIKDOhMOdxI3fSxYA4rJFEY5l-3XLPd2u3DLP1R4aIErP5vFTHpa8189-4YlFgnQWWMexl8aG1DRltTSZW3Ttdnd8JD3I-36V3ZsVhnS-Z&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBo5domkfQSowB85-Fo2yPej8mzAhRFbbd03JsTV6Jny14JvhCfEUpbG7rYGri2WFYCrhGaa-iezHKC
https://www.facebook.com/InternationalWheelchairRugby/?__xts__%5B0%5D=68.ARBbFWUFA8SLOvV51vYhWHJtSKQxUlp7xnisLVJbCMhqQ20ikrCnhGDWclGbqsJfYJWM9HUcpbj6TF0rObOi0hoqb-2j0UsyhZiQjEucYsLInQNHHSiz0ODaLBgGFW0g354SPe2g2x4ihVaPMwrNFyiokwkzEaldbOUgbp5TAbDJ0RO3kUmJEXeRiR3V9zqRxoR8jLYsLfSVnlnu4wHDN3HoGiZ2frSP4BSnviEGxPuwM-MxH39XH0w4ledmqpcEeHWI5ghpNF1B0v16n22yTZW6Q4JovpjthN3J-E1yV3SiHdB-01TWjpIQE4CfRR5AaKOzeIYhMf7rJeF70Jyrq_JD4LxQzCzddsDbrniLVoh4HMFkGEi3DRt8aKSozJEq6r4vwnL6tD6kQmRIKDOhMOdxI3fSxYA4rJFEY5l-3XLPd2u3DLP1R4aIErP5vFTHpa8189-4YlFgnQWWMexl8aG1DRltTSZW3Ttdnd8JD3I-36V3ZsVhnS-Z&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBo5domkfQSowB85-Fo2yPej8mzAhRFbbd03JsTV6Jny14JvhCfEUpbG7rYGri2WFYCrhGaa-iezHKC
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Utviklingsmøte med Leder av Rullestolrugbygruppa i Trondheim Rugbyklubb. 

Agenda var «Utviklingsplan 2020». 

Annet 

Gjennom året har det vært arbeidet med å få etablert trener 1 kurs for Rullestolrugby. 

Arbeidet ble ferdigstilt. 

Første kurs holdes tidlig i 2020. 

Oslo Rullestolrugbyklubb har hatt flere treningssamlinger i løpet av året som har vært åpne 

for besøkende fra andre klubber. Noen av disse har også blitt benyttet til utdanning av nye 

ressurspersoner i miljøet. 

Fagutvalget Jobbet videre med plan for utvikling av regionale serier i Norge, hvor målet er å 

få etablert dette i Vest (Bergen Rugbyklubb), Midt (Trondheim Rugbyklubb) og Sør-Vest 

(Stavanger Rugbyklubb), på samme måte som vi i dag har Regionserien Østlandscup med 

deltagelse fra Oslo Rullestolrugbyklubb og Klyve IL. I 2018 startet Trondheim Rugbyklubb 

opp med sin regionserie Midtnorsk serie. Det oppfordres til å jobbe videre med dette i 

kommende år og få etablert dette flere steder. 

Vår poengberegnede tilskuddsordning for klubbene ser ut til å fungere bra, og gir klubbene en 

gulerot å strekke seg etter. Her sender klubbene inn rapport i slutten av året som gir poeng i 

henhold til ønsket aktivitet, utvikling og rapportering av treningsdeltagelse. Fagutvalget ser 

frem til å videreføre dette i 2020.  

Vi har deltatt på møter i Integreringsforumet til NIF. Dette er ett samhandlings forum for 

Særforbundenes parakonsulenter. 

Kick-off treningene vi har i klubbene ved sesongstart hvert år, er med på å få innblikk i deres 

styrker, svakheter, og hva vi kan bistå med for å fremme utvikling. Disse arrangementene 

markedsføres som åpne treninger, hvor nye interesserte oppfordres til å delta og få ett 

grunnleggende introkurs i rullestolrugby. Dette passer både for utøvere og ressurspersoner. 

Det er samtidig en fin arena å fortelle hva som er planlagt i kommende sesong. Medlemmer 

av fagutvalget besøker klubbene på disse treningene. Etter treningene har vi en sosial del, 

hvor vi spiser pizza og praten som regel sitter løst. 

Fagutvalget har bestått av Leder Erik Baret, Turneringsleder Ole Flote, Klassifisering 

Gunhild Bottolfsen. Utvalget ble i 2018 blitt utvidet til å inneha minst ett medlem fra hver 

klubb med rullestolrugby aktivitet. Øvrige representanter i utvalget dette året har vært: Martin 

Farmen (Klyve IL), Bjarte Østebø (Stavanger Rugbyklubb), Jo Magnus Torvik (Trondheim 

Rugbyklubb), Stine Therese Børstad (Bergen Rugbyklubb) og Jules-Crossley Nilsen (Bergen 

Rugbyklubb). Utvalget har hatt sporadiske møter gjennom året på skype, messenger 

videochat og messenger chat. Utvalget har hatt 2 møter. Utvalget har gjennom året innhentet 

kompetanse på dommersiden fra Karol Malec (Polen). Erik Baret har vært koordinator for 

utviklingstiltak for dommere. Erik Baret har vært ansvarlig for utdanning av 

sekretariatpersonell. 

Landslaget hadde ett friskt år, og har fortsatt arbeidet med å bygge opp ett sterkt lag mot neste 

EM på høsten i 2021. 



21  

  

Rullestolrugby arrangerte et fantastisk arrangement under NM veka i Sandnes. TV dekning, 

og stor jubel hos historiens andre rullestolrugby vinner i NM, Wheels of Destruction (Klyve 

Idrettslag Rugby). 

Fagutvalget vil få takke alle klubbene for godt samarbeid i 2019. 

 

 

 

 

 

Medlemstall/ medlemsutvikling  

 

Medlemstall 2019: 

 
  

  

  

 

 

  2015  2016 2017 2018 2019 

Kvinner   301  402  397  384  342 

Menn   867  1084  1105  1177  959 

Totalt   1168  1486  1502  1561  1301 

  

Vurdering av medlemsutviklingen: 

Medlemsutviklingen er nedadgående. Styret har satt i gang arbeid i forhold til å rekruttere 

flere medlemmer i målgruppen barn- og ungdom. Det har blant annet blitt engasjert 3 

utviklingspersoner i områdene Oslo, Stavanger og Vestfold til å hjelpe klubbene med 

utvikling og rekruttering.  

  

Økonomi   

  

Styret har hatt god kontroll på økonomi i forhold til budsjett.  

Økonomien lå an til et betydelig overskudd i forhold til budsjett som ble benyttet til 

digitalisering av forbundet og investeringer i e-lærings plattform, elektronisk kampsystem ( 

TurneringsAdm) og nye nettsider. Resultatet endte på 14.000 kroner.  

  

Fortsatt drift  

I samsvar med regnskapslovens paragraf 3.3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift 

er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.  
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Arbeidsmiljø – administrasjon. NRF har i 2019 hatt en ansatt i 100 % stilling. Vi anser at 

arbeidsbelastningen har vært noe høy, men ikke uforsvarlig.   

  

Ytre Miljø NRFs virksomhet sentralt forurenser ikke det ytre miljø. Forbundet har dialog med 

anleggsplanleggere som jobber med alternativer på plastgranulat på kunstgressbanene. Men 

NRF eier ikke noen baner, men har brukstider på kommunale anlegg.  

  

Likestilling NRF har hatt en fulltidsansatt kvinne. Forbundsstyret består av 2 damer og 4 

menn  

  

 

Per Thorkildsen (Sep 1, 2020 11:52 GMT+1)
Per Thorkildsen

President
Per Thorkildsen

Ingrid Sæther Houge (Sep 5, 2020 22:35 GMT+2)

Vise President
Ingrid Sæther Houge

Erik Baret (Sep 7, 2020 16:36 GMT+2)

Styremedlem
Erik Baret

Henrik Mærøe (Sep 7, 2020 16:56 GMT+2)

Styremedlem
Henrik Mærøe

Styremedlem
Silje-Elin Skrede

Marita Evjen
Styremedlem

L G Johnson (Sep 7, 2020 19:30 GMT+2)

L G Johnson
Varamedlem
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https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAADyWxM0E0gVT6yttK19PIRRd4SOgAcPXS
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAADyWxM0E0gVT6yttK19PIRRd4SOgAcPXS
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAADyWxM0E0gVT6yttK19PIRRd4SOgAcPXS
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