Avtale om integrering av funksjonshemmede
Det inngås følgende avtale mellom Norges Idrettsforbund & Olympiske Komite(NIF),
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund(NFI)og Norges Rugbyforbund(NRF)

Formål
Formålet med avtalen er å sikre at tilbudet om idrett og fysisk aktivitet for mennesker med
funksjonshemning blir forankret og godt ivaretatt innenfor NRF og de tilhørende idrettslag.
Avtalen skal også sikre at NRF får en forutsigbar økonomisk og faglig støtte fra NIF (sentralt
og regionalt), og fra NFI(sentralt og regionalt)i forhold til NFIs ressurser og oppgaver.

Tid for ansvarsovertakelse.
NRF tar ansvar for idrett og funksjonshemning fra 1.januar 2007.

Ansvar:
Ansvaret tas på grunnlag av en prosess der et sett kvalitetskriterier er gjennomgått og funnet i
orden. Kvalitetsvurdering følger denne avtalen. NRF har ansvar for at kvaliteten på arbeidet
opprettholdes og utvikles.
Kvalitetssikring vil bli fulgt opp gjennom erfarings — og kompetanseforum, som NIF vil holde
inntil 2 ganger årlig. Her skal NRF også rapportere status og utfordringer. Møtene er
obligatoriske. NIF vil be NRF om en kort årsrapport i desember hvert år. Denne skal bygge på
vedlagt skjema for kvalitetssikring.
Denne avtalen gir også NRF mulighet til å kunne samarbeide med integreringskonsulentene i
kretsene/regionene.

Økonomi:
• NRF gis et grentilskudd på 1/8 fra 2007
_•___NRF_kan_søke om-barne—og ungdomsmidler-til særforbund-gjennom post3-i
spillemidlene.
• NRF anbefales også å være aktive overfor sine idrettslag i forhold til de lokale
aktivitetsmidler som tildeles årlig gjennom idrettsrådene.

Forpliktelser:
NFI:
• NFI skal tilrettelegge for at utviklingskonsulentene skal kunne utføre oppgaver for
særidrettene og andre oppgaver som ligger i stillingene.
• Utviklingskonsulentene skal bistå særforbund/særidrettene med organisasjonsmessig
tilknytning/tilrettelegging mellom særforbund /særkrets og idrettslag.
• Skal bistå med kompetanseutvikling sentralt — tilbud om aktuelle utdanningstilbud.
• Informere egen organisasjon (inkludert idrettslagene)om denne avtalens innhold.

• Informere sine respektive idrettslag om utviklingssamarbeidet med NRF
• Sørge for at idrettslag i NFI,som hører inn under særforbund som tar ansvar, blir overført
til aktuelle SF.
NRF:
•
•
•
•

Tilrettelegge tilbud for funksjonshemmede barn, ungdom og breddeidrett.
Rekrutteringstiltak mot unge funksjonshemmede (Barn- og ungdom)
Gi et tilbud til alle grupper funksjonshemmede ut fra lokale behov og idrettens egenart.
Iverksette informasjonstiltak, holdningsskapende arbeid og kompetanserettede tiltak på
alle nivå.
• Rapportere status og framdrift hvert år.
NIF:

• Sikre forutsigbare rammebetingelser for arbeidet.
• Bidra med kontakt mot det offentlige på overordnet nivå.
• Sikre god rapportering, erfaringsutveksling og kompetanseheving ved å holde minst 2
erfarings - og kompetanseforum årlig.
• Evaluere integreringsprosessen iht. mål.

Kontaktpersoner:
NRF
NIF
NFI

Peter Legat
Arne Fagerlie
Arnfinn Vik

Dato: id"'` Sted: Oslo

In .e Andersen
Generalsekretær i NIF

Stine Rofeldt
Generalsekretær

Hilde Oftedal
Generalsekretær NFI

Fra IPD:
> Øktsatsing på rekruttering av barn og utzgdonz i lokalidretten med hovedvektpåfølgende:
o Flere barn medfunksjonshemming skal delta i ordinære idrettsskoler
o Flere åpne ordinære konkurransetilbudfor deltakere medfunksjonshemming
o Utvikle aktivitetstilbudet gjennom eksisterende lag
> Øktsatsing på toppidrettfor idrettsutøvere nzedfunksjonshemmingen.

Målene må ta utgangspunkt i-det som er vedtatt i idrettspolitisk dokument(se under), men må også defineres ut fra særidrettens
egenart og egne
prioriteringer. Målene må uttrykke ambisjoner ift. å øke prestasjoner, øke deltakelse eller øke antall medlemmer. NIF og NFI ønsker
at målene
skal være så konkrete og målbare som mulig.

• Fasilitere en utviklingsworkshop med medlemmene i den ene eksisterende rullestolrugby klubben Born
to Run
o Lage en handlingsplan sammen med deltakerne for å sikre og forbedre aktivitetene i denne klubben
o Lage en strategi og handlingsplan for å rekruttere et nytt rullestolrugby miljø i Oslo område for å ha
et lag som Born to
Run kan konkurrere imot
• Etablere kontakt mellom Born to Run og de andre rugbyklubbene i Norges Rugbyforbund
o Organisere oppvisningskamp ved Generalforsamlingen
• Kartlegge utøvere med diverse funksjonshemninger i rugbyklubbene (for eksempel, dove)
• Få inn minst 1 representant i NRFs organer (for eksempel, utviklingsutvalg)

Målene for særforbundets arbeid (i 2007) med funksjonshemmede settes inn her:

Mål:

> Særforbund kan bruke dette for å kvalitet sikre sitt arbeid før de har en aktiv dialog med NFI.
> Skjemaet brukes av NFI og SF i dialogen~fram til SF tar ansvar.
> NIF og SF bruker skjema i oppfølging og rapportering av arbeidet etter at SF har tatt ansvar.

Hensikt:

Skiema for kvalitetssikring
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> Det er utarbeidet mål og tiltak sentralt og
lokalt i forhold til integrering (dette er,
mål og tiltak som skal iverksettes/er I

Implementering i SFs handlingsplaner

> Stilling %
> Utvalg i FS

Forankring i SFs administrasjon

> Tingvedtak
> Styrevedtak

Det er vedtatt i SF at de skal jobbe for ,å.
integrere funksjonshemmede i sin idrett

> Det er utarbeidet planverk lokalt for
integreringsarbeidet
> Det er samarbeid med NFIs regionale
utviklingskonsulenter

Særkrets forankring

X

X

X
X

X

X

X

30.6.2007
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Tiltak — Hva som må gjøres for å nå
Frist
målene
Kartlegge alle deltakere med
31.12.2007
funksjonshemninger i eksisterende
rugbyklubber og lag.
Organisering av en rullestolrugby
28.02.2007
oppvisningskamp i forbindelse med
Generalforsamlingen og Valhall turneringen
i februar 2007 for at klubbene kan bli kjent
med idretten rullestolrugby og med
deltakerne.

Ingen stilling satt av til
integrering.
Utviklingskoordinator
skal ta seg av oppgaver
relatert til integrering.
Per i dag finns det ingen Strategi og handlingsplan for økt
handlingsplaner.
rekruttering skal utarbeides sammen
medlemmene av Born to Run som
oppfølging av en utviklingsworkshop med

Styrevedtak i oktober
2006 at NRF skal ta på
seg ansvaret for
integrering av
funksjonshemmede.

Bare rullestolbrukere.
1 rullestolrugby
klubb/lag.
Det finnes en atskilt
rullestolrugby klubb.
Det er usikkert om de
fleste andre klubbene
eller NRF medlemmer
vet at det finnes
rullestolrugby.
NRF har ingen særkrets

Ja Nei Status

> SF- SK har informert sine klubber/lag om
integrering og idrett for
funksjonshemmede
> Det finnes tilbud i klubber/lag
X

Klubbforankring

Har dere tilbud til alle grupper
funksjonshemmede

Må/bør være oppnådd i særforbundet

X

> Det er gjort tilpasning av regelverk, slik at X
funksjonshemmede kan delta i
konkurranser i regi SF
Det er utarbeidet informasjonsmateriell om
> Tilbud til funksjonshemmede,
> Integreringsarbeidet innad eget SF,
> Arrangementer, stevner og konkurranser

Implementering av regler

> Trenerutdanning skal inneholde
moduler/deler om idrett for
funksjonshemmede

Funksjonshemmede som er trenere
innenfor SF
SF har overtatt lag som tidligere var
tilsluttet NFI
Implementering i trenerutdanning (evti
plan for dette)

Det finnes funksjonshemmede som er
tillitsvalgte innenfor SF

iverksatt)
> Vedtatt i FS

X
X
X

X

X

X
X
Aktiv invitasjon av Born to Run
medlemmene til Generalforsamling.
Oppmuntring til å stille til valg, for
eksempel for utviklingskomite.

Det finns ingen
informasjonsmateriell
om tilbud,
integreringsarbeidet i
NRF eller om
arrangementer

Rullestolrugby har egne
regler.

Det finns ingen
trenerutdanning for
rullestolrugby i Norge
per i dag.

NRF er i prosessen til å Overta ansvar for oppfølging av Born to
overta laget fra NFI.
Run fra NFI.

to Run.

Ingen
funksjonshemmede er
representert i noen av
NRFs organer
Det er en trener i Born

klubben.
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01.01.2007

31.01.2007

X

Det er et eget punkt i SF reglement som sikrer
tilstedeværelse av klassifisør på NM
> SF er kjent med at arrangør er ansvarlig

X

X

X

X

SF har fått informasjon om og er kjent
med klassifiseringsreglementet i sin idrett

Eventuelt egne arrangement for
funksjonshemmede

Stevner og arrangement er tilpasset og åpnefor
funksjonshemmede

> Det er skrevet om idrett/aktivitet knyttet
til funksjonshemmede
> Det foreligger planer for info om
aktivitet/idrett for funksjonshemmede i
medlemsblad
i
Det ligger info om aktiviteter på hjemmesider
> Ulike tilbud, arrangement, konkurranser
stevner, resultater

Info i medlemsblad

Det finns en link til
hjemmesiden til
rullestolrugby klubben
på NRFs hjemmeside.
www.rugby.no er åpen
også for rullestolrugby
klubben for å annonsere
arrangementer men har
så langt ikke blitt brukt
aktivt
Stevner for
funksjonshemmede og
ikke funksjonshemmede
er atskilte.
Ifølge NFI organiserer
rullestolrugby klubben
egne treninger og deltar
i internasjonale
konkurranser.
NRF har ikke fått
informasjon om
klassifiseringsreglement
i rullestolrugby.
Per dato finns det ingen
konkurranser innenfor
Norge.

NRF har ikke eget
medlemsblad.

Skaffe informasjon om
klassifiseringsreglement for rullestolrugby
fra NFI eller IWRF.
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31.01.2007

Organisering av en rullestolrugby
28.02.2007
oppvisningskamp i forbindelse med
Generalforsamlingen og Valhall turneringen
i februar 2007.

Link på www.rugby.no til International
Wheelchair Rugby Federation

Oppmuntre Born to Run medlemmer aktivt 31.01.2007
for å bruke www.rugby.no for å annonsere
rullestolrugby arrangementer etc.

X

X

Det foreligger plan for ivaretakelse og
utvikling av aktivitetstilbudet for alle
aldersnivå og prestasjonsnivå

Involvert i toppidrettsarbeidet
(samarbeid med Olympiatoppen)

X

Internasjonal involvering

> Jobber internasjonalt forbund med
integrering

X

Tilgjengelighet i anlegg, evt plan for dette
> Tilrettelegging utstyr
!

X

Strategi for talentutvikling og oppfølging

j

X

Det forligger strategi for rekruttering av
funksjonshemmede

for dette (både å sørge for at det er
klassifisør tilstede og for de kostnadene
dette medfører)

Born to Run har tilgang
på en idrettshall i
Horten for sine
ukentlige treninger.
International Rugby
Board organiserer ikke
rullestolrugby. Det finns
et atskilt forbund,
International
Wheelchair Rugby
Federation.

Ifølge NFI konkurrerer
laget på internasjonalt
nivå. Ingen samarbeid
med Olympiatoppen.
Ingen strategi.

Per dato ingen planer.

Per dato ingen
rekrutteringsstrategi.
Strategi og handlingsplan for økt
rekruttering skal utarbeides sammen
medlemmene av Born to Run som
oppfølging av en utviklingsworkshop med
klubben.
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30.06.2007

X

X

Bortsett fra ressurser
Tildelt grentillegg vil bli satt av for
brukt på administrativt integreringsformål i 2007 budsjettet.
arbeid i forbindelse med
integrering, blir det per
dato ikke brukt
ressurser på
rullestolrugby.

28.02.2007
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Vi vil også kartlegge deltakere med andre funksjonshemninger i våre rugbyklubber, for eksempel døve. Vi antar at det finnes noen
funksjonshemmede deltakere som vi ikke vei om. Kartleggingen skal hjelpe til for å legge bedre til rette for deltakelsen av disse utøverne i rugby.

Siden rullestolrugby har vært atskilt fra andre rugby aktiviteter anser vi det som viktig at kontakt etableres mellom disse to miljøene. Dette har vi
tenkt å gjøre ved å tilby en oppvisningskampii forbindelse med NRF Generalforsamlingen og den tradisjonelle Valhall rugby turneringen i
februar. I forbindelse med dette ønsker vi også å oppfordre Born to Run medlemmene for å delta på Generalforsamlingen og stille til valg for å
bli representert i NRFs organer.

Vi ønsker også å bruke workshopen til å få deltakerne til å tenke på hvordan flere rullestolrugby miljøer kan rekrutteres, sånn at de kan
konkurrere med hverandre og lage en NRF rekrutteringsstrategi for rullestolrugby ut av dette.

Vi vil derfor ta utgangspunkt i det ene klubbmiljøet som finnes når det gjelder rullestolrugby. Vårt mål er å ta vare på dette miljøet og bidra
til å
utvikle det videre. Dette vil vi gjerne begynne ved å fasilitere, eventuelt sammen med NFI, en klubbutviklingsworkshop med Born to Run. Her
skal klubbmedlemmene kartlegge sine behov og prioriteringer, og lage en handlingsplan for å utvikle sine aktiviteter og sitt klubbmiljø. Det
vil
være naturlig at NRF sentralt vil bli bedt om å bistå i forhold til noen oppgaver til handlingsplanen.

NRF vil gjerne overta ansvaret for integrering av funksjonshemmede i rugby. Vi ønsker å ha en realistisk tilnænning som tar hensyn
til de få
administrative og finansielle ressursene NRF ha, men ta integrering på alvor innenfor disse begrensningene.

Helhetsvurdering og sammenfatning :

> Bruker egne ressurser i
integreringsarbeidet
> Støtte fra eksterne organisasjoner

Økonomi
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Vi vil også jobbe for en bedre synliggjøring av rullestolrugby gjennom vår hjemmeside og oppfordre Born to Run til å bruke denne
muligheten i
større grad.
-

