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Visjon
Sammen skaper vi rå opplevelser #prøvogstopposs

Virksomhetsidé
Norges Rugbyforbund skal
fremme rugby i Norge på 
alle nivåer, samt 
representere
idretten internasjonalt

Analyse
Styrker: Rugbyverdiene, ærlig idrett, sosial,
inkluderende, breddeidrett, lave kostnader, internasjonale
ressurser.
Svakheter: Manglende enhetsfølelse og
felleskultur, dårlig kommunikasjon og image, dårlig
planlegging og kompetanse, for få  anlegg, svak barne- og
ungdoms bredde, for stor avstand mellom klubbene.
Muligheter: Strukturering av organisasjonen,
Tettere samarbeid med NIF, kompetanseutvikling, 
helårsanlegg, OL, rekruttering
Trusler: Ulykker/skader, tap av ildsjeler, interne
konflikter, formalia, flere internasjonale
særforbund

KPI 2024
1. 3400 medlemmer, 15 klubber med dame aktivitet
2. 15 klubber med barn og ungdomslag
3. 4 regionale serier i tre grener/aktiviteter

Strategi område I: Barn og Ungdom
Rekruttere barn og ungdom
Regionale og lokale aktiviteter
Fokus tag og touch

Barn og ungdomsplan

Strategi område II: Klubbutvikling
Flere klubber/ bedre klubber
Fokus på utvikling av medlemstall 
og damerugby
Utvikling av trenere

Klubbutviklingsplan

Strategiområde III: Bedre 
Arrangement
Bredde og topp:
Regionale konkurranser
OL og PL grensatsning

Sportslig aktivitetsplan

Verdier

Glede
Respekt
Samhold



Visjon
Visjon

Sammen skaper vi rå opplevelser #prøvogstopposs



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 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

Resultat av strategi

Samlet Delmål 2021 Delmål 2022 Delmål 2023 Delmål 2024

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

De ulike strategiområdene 
henger sammen og påvirker 
hverandre:
Målet er 1000 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.

350 medlemmer under 20 
år.  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 500 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 700 medlemmer. 
6-8 turneringer med 
tag eller touch fordelt 
på 4 regioner. 
Antal nye lag og klubber 
med barne- og 
ungdomslag : 15

Ha 1000 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: 2024 
Hvem: Utnevnt 
ansvarlig styremedlem

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

unge
• Medlemstall generelt
• Utarbeidet reglement
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

Hvordan: 
• Antal lag og klubber
• Antal etablerte 

turneringer
• Medlemstall barn og 

unge
• Medlemstall generelt
Når: 2024
Hvem: Utnevnt ansvarlig 
styremedlem



Strategiområde II
Klubbutvikling

• Flere klubber/ bedre klubber

• Fokus på utvikling av medlemstall og 
damerugby



Kort 
beskrivelse

Fokus på etablere nye klubber, fortrinnsvis i 
fleridrettslag, med gode oppstarts ordninger.

Det bør etableres minimum 5 nye klubber/ lag pr år, 
da det er svært mange steder vi ikke har tilbud pr nå.

For å få etablert nye klubber, må ledig kapasitet i 
anlegg kartlegges

Fokus på etablering av nye tilbud i eksisterende 
klubber

Eksisterende klubber ivaretas med tett oppfølging og 
klubbutvikling

I klubbutvikling skal det legges vekt på bærekraft og 
verdiskapende arbeid. 



Plan for 
klubbutvikling: 
Strategimål II

Hvilket strategisk område vedrører disse delplanene: Klubbutvikling 

Hvor er området forankret politisk og administrativt? i forbundsstyret og på forbundsting
Styret i samarbeid med GS

Resultater/effekt av strategi

Samlet Delmål 2021 Delmål 2022 Delmål 2023 Delmål 2024

Hva er resultatmålet 
med dette strategiske 
spor? Hvilken effekt vil vi 
oppnå?

Målet er bedre og flere klubber: 20 nye klubber og 3400 
aktive medlemmer. 

Tett oppfølging og klubbutvikling:
Vekt på bærekraft og verdiskapende arbeid:

Nye tilbud i klubb: Etablere barne- og ungdomslag samt 
kvinnerugby. 

Kvalifiserte trenere og ledere gjennom kompetanseheving. 

Kartlegging av klubber og deres behov. 

Identifisere prioriterte   områder for nye 
tilbud.

Klubbutvikling i 50 % av   klubbene 
gjennom klubbesøk. 

Starte 5 nye klubber/lag.

Lederutvikling

Besøke og ha god dialog med 
alle klubbene.

Klubbutvikling i 50 % av 
klubbene. 

Fokus på prioriterte områder. 

Starte 5 nye klubber/lag.

Fokus på verdiarbeid. 

Spesialtilpasset klubbutvikling: 

Hva virker for hvem?
Dokumentere effekt.

Starte 5 nye klubber/lag.

Bedre rugbyklubb.

Alle klubbene skal være 
bærekraftig og 
velfungerende. 

Starte 5 nye klubber/lag.

Spesifiser hvordan, når   
og hvem som skal måle 
resultatmålene 

Hvordan:
Tett oppfølging
Ledersamlinger
Tilskuddsordninger
Utdanning
Verdiarbeid

Hvordan:
Delta på årsmøtene
Ledersamling
Klubb besøk
Kampanjer:Verdiarbeid

Hvordan:
Tett oppfølging
Ledersamlinger
Tilskuddsordninger
Utdanning
Verdiarbeid

Hvordan:
Tett oppfølging
Ledersamlinger
Tilskuddsordninger
Utdanning
Verdiarbeid

Hvordan:
Tett oppfølging
Ledersamlinger
Tilskuddsordninger
Utdanning
Verdiarbeid



Trenerutvikling

Hvilket strategisk områder vedrører disse delplanene: Klubbutvikling - Bedre trenere

Hvor er området forankret politisk og administrativt? i forbundsstyret og på forbundsting
Ansvarlig: Arbeidsgruppe trenerløypa

Resultater/effekt av sporet

Samlet Delmål 2021 Delmål 2022 Delmål 2023 Delmål 2024

Hva er resultatmålet 
med dette strategiske 
spor? Hvilken effekt vil 
vi oppnå?

Bedre trenere => bedre 
aktivitet

1.Flere sertifiserte trenere med Trener 
1: 15 stk
2. Pilot trener 2 gjennomført
3. Utvikle Trenerforum
4. Utdanne flere kompetente trenere, 
dommere og ledere. (10)
Minimum 2 av disse skal være 
ungdom

1. Alle lag i NC, 15s serie, 13s serien og 
Norgesserien rulle har minst 1 med trener 1 
kompetanse.
2. Alle landslagstrenere har trener 2 
3. Trenerne som har tatt kurset føler seg ivaretatt
4. Utvikle trener 3

5. Utdanne flere dommere, trenere ledere, med 

min. (15) deltagere.
Minimum 3 ungdom

1. Noen trenere 
gjennomført 
trener 3
2. Utdanne flere 
dommere, trenere 
og ledere til 
delmål nr. 3 og 4 
med min.( 20) 
deltagere, 
minimum 4 
ungdom

1.Trenerløypa er 
fullt implementert
2.Utdanne flere 
dommere, 
trenere og ledere 
med min (25) 
deltagere
Minimum 6 
ungdom

Spesifiser hvordan, når 
og hvem som skal 
måle resultatmålene 

Hvordan:
Etablere trenerløypa 
med trener 1, trener 
2, etterutdanning og 
trenerforum

Hvordan:
1a.  Organisere trener 1 x 2
1b. Fullføre trener 2, evaluere. 
1c. Start andre runde trener 2
2. Organisere og 
utvikletrenersamling/forum

Hvordan:
1a. Organisere trener 1 x 2
1b. Organisere trener 2 x 1. 
2. Krav
3. Organisere og utvikle trenersamling/forum
4. Utvikle trener 3, starte trenerkurset

Hvordan:
1. Gjennomføre 
trener 1, 2 og 3

Hvordan
Evaluering



Strategimål II 
del 2:

Damerugby



Kort 
beskrivelse

Det er et mål at økt breddedeltakelse på kvinnesiden 
fører til en bedre topp via mer konkurranse og 
utvikling av trenere. 

Det satses på eksisterende tilbud for rugby for 
kvinner og etablering av 9 og 15s for kvinner.

Undersøke eksisterende tilbud hos alle klubber i 
Norge. Undersøke hvilke tiltak klubbene mener er 
nødvendige for å øke kvinneaktivitet. 

Bistå klubber med ferske kvinnelag i å stille lag, hva 
trenger de for å kunne stille. 

Arrangere jentesamling for å øke blest rundt 
damerugby. 

Utdanne flere dommere, ledere og trenere til trener 
1 og trener 2 (trenerløypa inkl./WR). Flere kvinnelige 
trenere kan bidra til økt rekruttering.



Damerugby

Hvilket strategisk spor gjelder dette: Klubbutvikling, herunder damerugby

Hvor er sporet forankret politisk og administrativt? 
Koordinator: Ansvarlig person i styret. Heng tett sammen med utvikling av bedre klubb.

Resultater/effekt av sporet

Samlet Delmål 2021 Delmål 2022 Delmål 2023 Delmål 2024

Hva er resultatmålet med dette 
strategiske spor? Hvilken effekt 
vil vi oppnå?

Halvparten av klubbene har 
damelag som deltar i 
konkurranse.

Flere kvinnelige ledere og trenere

2 nyetablerte lag deltar i 
minst ein NC 7s. 

8 lag deltar i alle NC 7s 
runder. 

2 nyetablerte lag deltar i 
minst ein NC 7s.

7 lag deltar i NM 7s. 

8 lag deltar i alle NC 7s runder.

2 nyetablerte lag deltar i minst ein NC 
7s.

8 lag deltar i NM 7s.

U18 treningssamling for jenter 

10 lag deltar i alle NC 7s 
runder.

15 lag deltar i NC 7s totalt.

Kvalifiseringsrunde for NM.

12 lag deltar i U18 
jentelandslag. 

U 18 jentelandslag

Spesifiser hvordan, når og hvem 
som skal måle resultatmålene 

Hvordan:
Jobbing via 

Kvinnenettverket i NRF.

Hvordan:
Antall deltakende lag 
NC.

Hvordan:
Antall deltakende lag 
NC.

Hvordan:
Antall deltakende lag.

Hvordan:
Antall deltakende lag.

Antall deltakende lag NM. 

Når: Q4

Hvem: Ansvarlig styremedlem

Prosessen og innsatser



Hvordan utvikle damerugby

Prosessmål 2021 Prosessmål 2022 Prosessmål 2023 Prosessmål 2024

Angi prosessmålene for 
de viktigste innsatser 
(Prosessmålene skal 
kunne måles og 
dokumenteres og skal 
bidra i prosessen mot det 
endelige resultatmålet)

A) Arrangere lavterskel 

jentesamling 

B) Kartlegge tilbud for 

jenter/damer i klubb

C) Spørreundersøkelse hos 

spillere/trenere 

D) Synliggjøre hvilke muligheter 

som finnes i Rugbyforbundet 

utenom å spille.

E) Erfaringsutveksling med svenske 

lag.

F) Markedsføre Players pool

G) Utdanne trenere gjennom 

trenerløypa min 2 kvinnelige 

trenere på Trener 1

A) Arrangere 2 stk. 

lavterskel jentesamling 

i ulike byer 

B) Utdanne trenere 

gjennom trener 1 og 

trener 2 kurs

C) Utdanne 2 stk. 

kvinnelige trenere på 

trener 1 nivå

D) Utdanne 2 stk. 

kvinnelige trenere på 

trener 2 nivå. 

E) Hjelpe klubber med å 

etablere tilbud for 

jenter, samt bevare 

eksisterende tilbud. 

Undersøke status.

A) Arrangere 

rekrutteringsarrangement for 

jenter.

B) Oppfølging og 

kompetanseheving av trenere 

gjennom EVU. 

C) Undersøke trenerkompetanse 

i klubb. Hjelpe klubber med 

behov for økt kompetanse.

D) Hjelpe klubber med å etablere 

tilbud for jenter, samt bevare 

eksisterende tilbud. 

Undersøke status.

A) Arrangere 

rekrutteringsarrangem

ent for jenter.

B) Kompetanseheving 

trenere gjennom EVU. 

Følge opp at 

nyutdanna trenere 

følger opplegget.

C) Hjelpe klubber med å 

etablere tilbud for 

jenter, samt bevare 

eksisterende tilbud. 

Undersøke status.

Angi hvordan, hvor når og 
hvem 

Hvordan:
Statusrapportering mål A-G til 
styret i NRF.  

Hvordan: 
Statusrapportering mål A-E til 
styret i NRF.  

Hvordan: 
Statusrapportering mål A-D til styret i 
NRF.  

Hvordan: 
Statusrapportering mål A-C til 
styret i NRF.  



Strategiområde III: 
Bedre arrangement

Bredde og topp

Regionale konkurranser

OL og PL grensatsning



Kort 
beskrivelse

Vi skal satse på bedre arrangement både på bredde og 
topp og samtidig sikre at økonomiske barrierer ikke 
hindrer deltagelse

På bredde skal det satses på lokale og regionale serier i 
alle aktiviteter; det skal utarbeides en standardisert plan 
for disse.

På topp skal de største kampene/ seriene følge en 
standardisert plan for gjennomføring: Det skal være fokus 
på publikumsvennlig arrangement som skal streames. 

Det skal videre være fokus på utvikling av utøvere, der 
damerugby er et eget prioriteringsområde. 

Det skal utarbeides plan for satsing mot OL og PL.

Rugby e-sport skal etableres som egen aktivitet



Hvilket strategisk område vedrører disse målene: Bedre arrangement 

Hvor er området forankret politisk og administrativt?

Prosjektkoordinator: Turneringsutvalg / turneringsansvarlig i hvert fagutvalg

Resultater/effekt på området

Samlet Delmål 2021 Delmål 2022 Delmål 2023 Delmål 2024

Hva er resultatmålet på 

dette strategiske 

området? Hvilken 

effekt vil vi oppnå?

Olympisk og paralympisk 

standard

Profesjonelt på alle NRF 

arrangerte kamper og 

turneringer

Utarbeide standardisert plan for 

gjennomføring 

regionale/nasjonale kamper

Etablere e-læringskurs for 

sekretariat (rulle), 

linjedommere (union), og 

kampansvarlig (union). 

Etablere nybegynnerkurs for 

dommere i regionserie (rulle).

Streame minst 3 kamper som 

pilot i union, rulle og league.

Alle kamper i regi av NRF gjennomføres etter 

definert minimumsstandard. 

Alle som kamp- eller turneringsansvarlig skal 

ha tatt e-læringskurset. 

Linjedommere med linjedommerkurs til alle 

NRF-kamper (union)

Streaming av alle finaler 

Kick off-møte før sesongstart hver 

gren/aktivitet

Alle regionserier dømmes av minst én 

dommer (rulle)

Minst én med level 1 dommerkurs i hver 

arrangørklubb (union + league).

Alle kamper og serier 

gjennomføres etter definert 

standard. 

50 % av alle kamper og 

serier streames. 

Kick Off-møte før 

sesongstart

Alle regionserier dømmes 

av min. to dommere (rulle). 

Minst én level 1 dommer 

hver klubb som deltar i NRF 

kamper (union + league).

Profesjonell 

kampavholdelse på alle 

NRF arrangerte kamper 

og turneringer i alle 

grener/aktiviteter. 

Streaming alle NRF 

arrangerte 

kamper/turneringer. 

Kick Off-møte før 

sesongstart.



Spesifiser hvordan, 

når og hvem som 

skal måle 

resultatmålene 

Hvordan:

Utarbeide standardiserte 

planer for kampavholdelse, 

utdanne støttepersonell

Hvordan: 

Opprette 

arbeidsgrupper. 

Utarbeide e-

læringskurs.

Arena HD streamer 

kamper, tilrettelegging 

fra klubb.

Opplæring av klubbene 

i Solidsport for andre 

kamper. 

Arrangere level 1 

dommerkurs (union + 

league)

Definere 

minimumsstandard for 

kampavholdelse.

Utdanning av 

støttepersonell - e-

læring/fysiske kurs.

Arena HD streamer 

finaler. Solidsport for 

andre arrangementer.

Fysisk/digitalt møte alle 

klubbene før sesongstart.

Evaluere 

standarddefinisjonen og 

plan for kampavholdelse, 

oppdatere ved behov.

Oppdatere e-kurs 

dersom nødvendig.

Utdanning av 

støttepersonell.

Lavere startavgift 

dersom har aktiv 

dommer i klubb (union).

Evaluering og 

plan for videre 

oppfølging



E-sport

• E-rugby har blitt etablert i 2020 
uttrykt gjennom et behov for å ta i bruk
digitale flater for spill. 

• I neste tingperioden er det ønskelig å 
få på plass en fast etablert serie og NM i 
e-rugby. 

I tillegger det ønskelig å etablere
landslag. 

• NRF vil ta en aktiv rolle, organisere
og utvikle e-rugby og legge planer for 
hvordan ordinær rugbyaktivitet kan
kombineres med eRugby, til beste for 
begge.



Olympisk og 
paralympisk 
grensatsning



Kort 
beskrivelse

Definere  utviklingsplan for spillere med mål om å nå 
landslagsnivå. Gi klare mål for utøvere på veien til toppen. 
Vil også gjøre det lettere å identifisere hvor tiltak må 
settes inn for å øke nivå. 

Gjøre det attraktivt å være landslagsspiller gjennom godt 
treningstilbud.

Jobbe aktivt for å sikre sponsorstøtte og senke kostnader 
for deltagelse. 

Øke kompetanse på norske trenere både klubb og 
landslag. Med mål om at landslagstrenere skal oppfylle RE 
og IWRF sine krav til trenere og støtte apparat når det 
kommer til bakgrunn og utdannelse. 

Utvikling i topp henger tett sammen med utvikling av 
klubb, herunder rekruttering, heving av trenerkompetanse 
og utvikling av damerugby og aktivitet for barn og unge. 



Hvilket strategisk spor vedrører disse mål og innsatser: OL og PL grensatsning (Landslag herrer og damer, 7s – XV’s og Rulle)

Hvor er sporet forankret politisk og administrativt?
Koordinator: Landslags utvalgets ansvarlige. Henger tett sammen med utvikling av bedre klubb.

Resultat/effekt av sporet

Samlet Delmål 2021 Delmål 2022 Delmål 2023 Delmål 2024

Hva er resultatmålet 
med dette 
strategiske spor? 
Hvilken effekt vil vi 
oppnå?

Mål for landslagene:
Rullestolrugby: Divisjon B
Dame 7s: OL-kvalifisering 
Herrer 7s: Opprykk til Grand 
Prix
Herrer 15s: Etablert i 1 N
U18: Deltagelse i EM

Oppfylle Rugby Europes og 
IWRFs

krav til trenere og støtte 
apparat. 

Elite status på utøvere på 
landslag.

Etablere 
rekrutteringslandslag

Definere utviklingsplan for 
utøvere

Dame 7s: Topp 5 
Trophy

Herrer 7s: Topp 6 
Conference
Menn XV’s Topp 3 2N
Rulle: Delta i 
klubbturneringer i 
Europa og ha 
treningssamlinger

Trenerkompetanse: 
3 stk. Trener 2/Level 2
3 stk. Level 1 S&C
3 stk. L1 FAIR

Definere utviklingplan

Dame 7s: Topp 4 
Trophy

Herrer 7s: Topp 4 
Conference
Menn XV’s: Topp 2 2N
Rulle: Deltagelse i 
Nordisk mesterskap 
og i 
Europamesterskap 
Divisjon C.

Trenerkompetanse: 
3 stk. Trener 2
3 stk. Level 1 S&C
5 stk. L1 FAIR

Dame 7s: Topp 2 Trophy og 
opprykk til GP

Herrer 7s: Topp 2 Conference
Menn XV’s Opprykk til 1N
Rulle: Delta i klubbturneringer i 
Europa og ha treningssamlinger
Trenerkompetanse: 
7s: Dame/herre
4 stk. Trener 2
2 stk. Level 1 S&C
2 stk. L2 ICIR

Herre XV’s (Conference 2): 1 stk. 
Trener 2 (ved opprykk til 
Conference 2, 2 stk. Trener 2)
1 stk. Level 1 S&C
1 stk. L1 FAIR (ved opprykk til 
Conference 2, 2 stk. L1 FAIR)

Dame 7s:  OL-kvalifisering. 
Herrer 7s: Etablert i Trophy
Menn XV Etablert i 1N

Rulle: Deltagelse i Nordisk mesterskap 
og i Europamesterskap Divisjon C. 
Målet er å ende i topp 2 og rykke opp 
til divisjon B.

Trenerkompetanse: 
7s: Dame/herre
4 stk. Trener 2.
2 stk. trener 3 (trener 3 utenfor RE 
mål). 
2 stk. Level 2 S&C
3 stk. L2 ICIR

Herre XV’s (Conference 2): 1 stk. Trener 
2 (ved opprykk til Conference 2, 2 stk. 
Trener 2)
1 stk. Level 1 S&C
1 stk. L1 FAIR (ved opprykk til 
Conference 2, 2 stk. L1 FAIR)



Spesifiser hvordan, 
når og

hvem som skal 
måle 
resultatmålene 

Hvordan:
Gjøre det attraktivt å 
være landslagsspiller. 
Norske trenere på høyt 
nivå.

Etablere 
sponsoransvarlig som 
kan jobbe med å hente 
inn støtte til 
landslagene. 

Gjennom økt antall 
aktive rugbyspillere 
hever vi nivået. 

Delta mer 
internasjonalt for å 
heve nivå. 

Hvem:
Sportslig ansvarlig

Hvordan:

Utviklingsplan ferdig utviklet. 

Etablere fast lokasjon for 
landslagssamlinger dame og herre. Øke 
frekvens samlinger. 

Åpne landslagssamlinger for 
rekruttering. 

Felles treningssamling med andre 
landslag, både dame og herre. 

Tilby level 2 kurs
Skaffe oversikt over personer med level 
2 og vurdere level 3 kurs utenfor 
landet. 

Sponsoransvarlig. 

Skape blest rundt landslag gjennom 
sosiale medier. 

Hvordan:

Rugby union: 
Følge opp utviklingsplan

Felles treningssamling med andre 
landslag, både dame og herre. 
Øke frekvens samlinger.

Tilby trenere kompetanseheving. 

Tilby testing av landslagsutøvere 
ved Olympiatoppen o.l. – må 
også stille høyere krav . 

Åpne landslagssamlinger for 
rekruttering. 

Sosiale medier satsing for rekruttering 

Hvordan:

Rugby 
union: 

Som 2022

Rulle: 
Som 2022

Hvordan:

Rugby 
union: 

Som 2023

Rulle: 
Som 2023



Oppsummering av 
tiltak de neste 4 år 



Delmål 2021 Delmål 2022 Delmål 2023 Delmål 2024

Utdanne Utdanne flere kompetente trenere, dommere 
og ledere. (10)
Minimum 2 av disse skal være ungdom

Utdanne flere dommere, 
trenere og ledere til med 
min. (15) deltagere.
Minimum 3 ungdom

Identifisere og utvikle 
flere geografiske  
områder i Norge

Utdanne flere dommere, trenere og 
ledere til delmål nr. 3 og 4 med min.( 
20) deltagere, minimum 4 ungdom

Utdanne flere dommere, trenere og ledere 
med min (25) deltagere
Minimum 6 ungdom

Avholdelse av aktiviteter i de 
eksisterende fokusområdene.

Identifisere områder til oppstart av nye 
fokusområder.

Nye 

områder/ 

opprette 

regioner

Definere konkurranseområder/regioner, 
Identifisere utviklingsområder og 
ressurspersoner (utviklingspersoner) nye 
steder i Norge.

Avholde 4 regionale 
konkurranser

Avholde 6-8 touch eller tag events i 
eksisterende områder.

Bærekraftige regionale serier

Kampanjer Synlighetskampanjer utarbeides og lanseres 
(internt og eksternt)

Antidoping, barneidrettsbestemmelsene og 
arbeid mot seksuell trakassering.

Integrering: kartlegge hvilke nasjonaliteter 
som finnes i NRF og deres behov

Måle effekt og fortsette 
synlighets kampanje

Holdningsskapende arbeid 
intensiveres

Fokus på integrering

Evaluere og fortsette 
synlighetskampanjer

Integrert lederskap

Evaluering av prosessen fremover

Materiell Produsere
introduksjonssmateriale. Brosjyrer/ posters

Identifisere og produsere 

materiell

Revisjon og oppdatering 
introduksjonsmateriale

Revisjon og oppdatering 
introduksjonsmateriale

Møteplasser Aktivitetskalender og planleggingsmøter 
mellom ressurspersoner

Skape flere møteplasser:

Fokus på integrering 

Arrangere event som er 
felles para/ funksjonsfriske 
og møteplasser for 
integrering.

Gjentagende møteplasser Gjentagende møteplasser med fler 

deltagere



Delmål 2021 Delmål 2022 Delmål 2023 Delmål 2024

Bedre og 
flere 
klubber

Starte 5 nye klubber/ lag

Tett oppfølging og klubbutvikling:

Vekt på bærekraft og verdiskapende arbeid. 

Starte 5 nye klubber/ lag

Tett oppfølging og 

klubbutvikling:

Vekt på bærekraft og 

verdiskapende arbeid. 

Starte 5 nye klubber/ lag

Tett oppfølging og klubbutvikling:

Vekt på bærekraft og verdiskapende 

arbeid. 

Starte 5 nye klubber/ lag

Tett oppfølging og klubbutvikling:

Vekt på bærekraft og verdiskapende arbeid. 

Utvikling av 

damerugby

2 nyetablerte lag deltar i minst et NC.

Arrangere lavterskel jentesamling.

Fokus på trenerutvikling. 

Lederkurs for kvinner

2 nyetablerte lag deltar i 

minst et NC.

Arrangere lavterskel 

jentesamling.

Fokus på trenerutvikling. 

Lederkurs for kvinner

2 nyetablerte lag deltar i minst et NC:

Arrangere rekrutteringssamling for jenter.

Fokus på trenerutvikling av kvinnelege 

trenere. Oppfølging av lederkurs for 

kvinner

2 nyetablerte lag deltar i minst et NC

Arrangere rekrutteringssamling for jenter

Fokus på trenerutvikling av kvinnelege 

trenere.

Lederkurs for kvinner:

Bedre 

kamper

Utarbeide standardisert plan for 
gjennomføring regionale/nasjonale kamper

E-læringskurs for sekretariat, linjedommer og 

kampansvarlig.

Streame min. 3 kamper som pilot i union, 

rulle og league

Alle kamper i regi av NRF 
gjennomføres etter definert 
minimumsstandard. 

Streaming av alle finaler 

Kick off-møte før sesongstart 
hver gren/aktivitet

Minst én med level 1 

dommerkurs i hver 

arrangørklubb (union + 

league).

Alle kamper og serier gjennomføres 
etter definert standard. 

50 % av alle kamper og serier streames. 

Alle regionserier dømmes av min. to 

dommere (rulle). 

Minst én level 1 dommer hver klubb 

som deltar i NRF kamper (union + 

league).

Profesjonell kampavholdelse på alle NRF 
arrangerte kamper og turneringer i alle 
grener/aktiviteter. 

Streaming alle NRF arrangerte 
kamper/turneringer. 


