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Styrets beretning 
2020 

 

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.  

 

 

2020 var året da strategien 2020-2024 og veien fremover virkelig skulle 

implementeres, drive Norges Rugbyforbund og våre aktiviteter 

fremover. Hvem skulle ha trodd at et virus vi nå kjenner som Covid 19 

skulle sette en så effektiv stopper for nesten alt vi frem til nå har tatt 

for gitt? Istedenfor å gjennomføre treninger, kamper og turneringer  

laget vi en plan om hvordan vi skulle returnere til rugby. 
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Corona beredskapsgruppen til NRF ble satt i sving i februar og tok ansvaret for kommunikasjon med 

NIF, Politiske instanser og våre egne medlemmer, samt ansvarlig for «tilbake til rugby» veien og 

beslutninger om hva vi kan eller ikke kan gjøre. I beredskapsgruppen sitter generalsekretær, Ingrid S. 

Houge, Erik Baret samt presidenten. 

 

Vi startet både å planlegge 

og å implementere online 

aktiviteter for å kunne gi et 

godt tilbud til dere: Vi fikk i 

gang live treninger med 

Rachael Burford  

(England XV og Harlequins)  

hvor øvelsene var tilrettelagt for både funksjonsfriske 

og parautøvere.  

 
Gina Wisnes fra Bergen var og er en fantastisk 

pådriver online, og Aleks Næss-Clarke holder 

trenerne i gang sammen med landslagstrenerne, for å 

nevne noen.  

 

E-Sport har også gjort sitt inntog inn i NRF og jeg er 

glad for å kunne si at gjennom våre nasjonale 

turnering (hvor Bergen slo Horten i finalen) og  Jule 

turnering så har vår strategi for E sport og 

implementering blitt et av de beste forbildene for E-

sport under NIF paraplyen. Spesielt med tanke på 

ungdomsinkludering, og muligheten med E-sport 

sammen med utendørsaktiviteter. 
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Det har blitt kjørt et variert online sesjoner som både kan sees som utdannelse og informasjon til og 

bygge videre på, disse har selvsagt vært åpne for alle våre medlemmer.  

 

Dette har variert fra seksuell trakassering, ungdom og psykisk helse, og trenings tips for å nevne noen 

få. Digitaliseringsprosessen av våre kurs er i full fart, og Trener 1 er godkjent av NIF og gjennomført 

både på norsk og engelsk. Trener 2 også er godkjent av NIF og første kurs er på gang.   

2 nøkkel punkter i digitaliserings prosessen er ny webside og vår egen TV Kanal på 

www.solidsport.com: Med dette har vi fått våre kommunikasjonsplattformer på plass, og disse 

plattformene vil ikke bare hjelpe oss og spre rugby budskapet, men også gjøre oss mer kommersielt 

attraktive for partnere og sponsorer. Digitaliseringsprosessen vil fortsette på alle nivåer og grener i 

forbundet.  

 

Barne- og ungdoms komiteen 

Barne- og ungdoms komiteen har jobbet mye med å få på plass turneringsregler 

for ungdom og barn. Reglementet skal brukes på tvers av Union og League. Det 

har vært flere turneringer med bra oppmøte, der godkjente bilder er publisert. Det 

har vært flere møter innad i komiteen, og flere møter og oppfølgning av 

utviklingskonsulentene. Covid-situasjonen gjør det ikke enkelt å utøve den fysiske 

idretten, da nasjonale regler ble forandret fra uke til uke, Men noen turneringer er 

avholdt, i Sandnes, Lillestrøm, Oslo og Horten.  

 

For å forsterke og øke aktivitetene for våre yngste deltagere, besluttet vi på sikt og 

opprette 4 regioner: Region Øst, Region Vest, Region Midt og Region Nord. På denne 

måten blir flere klubber med barn og ungdom innen samme region, og kan dermed 

spille flere kamper mot deres nabo-lag 

 

 

http://www.solidsport.com/
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#TRYANDSTOPUS 

Kvinne satsingen på rugby er i fokus og en online nettverksgruppe har blitt 

blitt etablert, og med månedlig online møter, kurser, ofte med gjesteforeleser. 

Nettverksgruppen hjelper oss på en veldig god måte og fremme kvinne 

rugby. Det mest synlige resultatet av dette er vår unstopable-kampanje 

#prøvogstopposs #tryandstopus som kjøres i alle sosiale medier, med hjelp 

av World Rugby. Jeg ønsker herved og takke de foreløpige 6 Unstopable 

kvinner som har stilt opp som foregangs bilder så langt. 

 

 

 

Rullestol Rugby 

  

I januar hadde vi dommerkurs med instruktør fra Polen. På kurset gikk 

vi inn på individuell utvikling av hver dommer, samt gjennomgang av 

bruk av TurneringsAdm for dommere. 

 

I februar hadde vi flere deltagere på Trener 1 kurs i Oslo med 

Grenspesifikk Rullestolrugby del også. 

Alle gjennomførte og er nå i praksisperiode. Det ble gjennomført runde 2 i Norgesserien Klyve IL – 

Skien med deltagelse fra Skien og Oslo. 

 

Rullestolrugby landslaget hadde store planer for sesongen, og hadde 

treningssamling. 

 

 Vi arrangerte Paradag/prøvepå-dag i samarbeid med Innlandet idrettskrets, 

Mjøsa Pikes Kjelkehockeyklubb og Biri IL i forbindelse med oppstart av 

Rullestolrugby i Innlandet. Ansvarlig for dagen var Amund Hagejordet og 

Lars Ivar Eilerås. Fra våre etablerte treningstilbud deltok også Martin 

Farmen, Rolf Farmen og Jonny Grimestad. Det var godt oppmøte med totalt 

16-17 personer tilstede. 7 av disse var ukjente/nykommere. Forbundet bidro 

med utlånsstoler, annet felles utstyr og kostnadsdekning til oppstartstiltaket. 

Video fra dagen, laget av Idrettskretsen: https://fb.watch/4tqtuuks2A/ 

 

 I starten av mars hadde Oslo Rullestolrugbyklubb trening sammen med 

supportavdelingen til samarbeidspartneren Coloplast. Se Video: 

https://www.facebook.com/ColoplastAssistanse/posts/2616741541931115 

  

Innen midten av mars slo korona til for fullt og stoppet 

vår treninger de fleste steder. 

  

April og mai arrangerte vi Rullestolrugby Regelkahoot med tynn deltagelse. 

I sommer og høst har det vært arrangert Trenerkurs online, hvor det har vært deltagelse fra 

https://fb.watch/4tqtuuks2A/
https://www.facebook.com/ColoplastAssistanse/posts/2616741541931115
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Rullestolrugby. På senhøsten fikk noen av lagene egne «Rugby-TV» kanaler på Solidsport. Vi har 

deltatt på diverse NIF kurs i løpet av året. 

Trondheim Rugbyklubb sin Rullestolrugbygruppe har organisert regionserie store deler av året. Lars 

Ivar Eilerås var med i reklamefilm med DNB: 

https://www.facebook.com/dnb/posts/3275339589171011 

  

Klubbenes mulighet til å trene i hall i perioden mar-desember har vært varierende og svært redusert I 

året så vi dessverre at to bidragsytere i miljøet gikk bort. Av personvernhensyn nevner vi ikke navn. 

Våre tanker går til familie og venner. 

  

Rugby Union 

Vinteren var ikke en gang kommet halvveis før NRF besluttet +å innstille all organisert trening, og 

Rugby Europe fulgte raskt etter 25 mars ved og beslutte 

at all internasjonal rugby ble kansellert inntil videre (og 

vi vet nå for resten av året, samt at det ikke forventes og 

sette i gang igjen før sommeren 2021). Selv om det i 

store perioder har vært lockdown var det store perioder 

hvor U18 kunne trene som normalt, og dette ble utnyttet 

maksimalt og vi har sett en fin økning i antall unge i 

sporten. Sagene IF kåret både Herre og Dame laget til 

Sagene Rugby til årets lag, og Glenn Collins (Herre 

trener) til årets stjerne, vi gratulerer! 

 

Rugby League  

Vinteren var ikke en gang kommet halvveis før NRF besluttet +å innstille all organisert trening og 

kamper, og Rugby den internasjonale League 

føderasjonen fulgte raskt etter i mars ved og beslutte at 

all internasjonal rugby ble kansellert inntil videre RLN 

fikk ny President, Jonatan Dam og jeg ønsker han lykke 

til og ser frem til et godt samarbeide. Samtidig vil jeg 

også takke avtroppende President K.F.S. Velle for godt 

arbeide og lykke til videre. Selv om det i store perioder 

har vært lockdown var det store perioder hvor U18 

kunne trene som normalt, og dette ble utnyttet 

maksimalt og vi har sett en fin økning i antall unge i sporten. Sandnes Raiders feiret 5 års jubile. 

 

Gaelic & AFL 

Vi kommer sterkere tilbake neste år! 

https://www.facebook.com/dnb/posts/3275339589171011
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Jeg ser frem til å fokusere på̊ lokal / regional rugby og vi skal selvsagt øke intensiviteten på grasrot 

aktiviteter over den neste perioden med en 

strukturert satsning på topp rugby, 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 også̊ proaktivt jobbet for 

og drive aktivitetene fremover. Jeg vil også̊ rette en 

stor takk til mine felles styremedlemmer og alle 

utvalgs ledere for godt utført arbeide. Siste ord går 

med en stor takk går til vår General Sekretær Anne Cathrine, hun har styrt rugby skuta med en stø 

hånd, og jeg ser frem til å se NRF utvikle seg under hennes ledelse.  

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

Vennlig Hilsen 

 

Per Thorkildsen 

Per Thorkildsen 

President  

Norges Rugbyforbund 

 

 

 
 

 


