Styremøte NRF Nr. 6 – 2015
Sted: Gardermoen
Dato: 10/08/15
Tid: 17:00-22:00
Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine
Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem), Sjur Øyen (Styremedlem),
Elisabeth Berentzen (Generalsekretær), Francis RJ Skaret Hunt (1. varamedlem),
Mari Ophus (2. varamedlem).
Greg Coombes (leder for NRFs dommerutvalg) og Enrique Guy (talsmann for RLN
komitéen) deltok for å informere om henholdsvis status vedr. NRFs dommerutvikling
og status vedr. fremgangsmåte med League.
Forfall: Åsmund Sæbøe (Styremedlem), Anne Haigh (Styremedlem), Kevin Tobin
(Styremedlem).
Referent: Mari Ophus

Innledning
Sak 76/15: NRFs dommerutvikling
Greg Coombes presenterte status vedr. NRFs dommersituasjon og fremtidsplaner.
NRF har i år mistet 5 dommere som var kompetente til å dømme 15s, slik at det per
dags dato er 4 gjenværende dommere som i hovedsak fokuserer mest på 7s.
For å sikre en positiv utvikling av norsk rugby bør fokuset rettes mot rekruttering og
kompetanseutvikling av trenere og dommere. Det er per dags dato mangel på et
system som kan føre klubbene inn i et utdanningssystem. Trenere og dommere er
helt nødvendig for å kunne spille rugby og heve nivået. Det er f.eks. mulig å søke
støtte fra Norges Studentidrettsforbund om del-finansiering til utvikling av norsk
rugby dersom en har studenter som ønsker å danne en ny basis for norsk rugbys
dommerfremtid.
Det fremmes forslag om at det bør bli et krav at alle godt etablerte 15s klubber har
én dommer, som har gjennomført dommerkurs, for å kunne delta i 15s serien.
Dersom klubben ikke har en utdannet dommer i klubben kan dette evt. medføre bot.
Disse pengene kan da benyttes til å løfte opp de klubbene som har klart å utdanne
dommere. Fokus på egne dommere innad i klubben er i tillegg viktig m.t.p.
muligheten til å arrangere lokale turneringer, skoleturneringer etc. Forslag om at de
som nettopp har arrangert en kamp må stille med linjedommer til neste kamp.
Organisasjonshåndboka vil inkludere forventninger til klubbene.

Planen fremover er å kunne tilby ulike rugbyvarianter med fokus på å lære om spillet
– på denne måten få flere inn i rugby. Et forslag, som har blitt utført tidligere, er
nasjonale touchrugby-turneringer. Dette kan f.eks. gjennomføres innendørs på
vinterstid, inkl. et par timer teori etterfulgt av spilling. Arrangeres for alle, uavhengig
av kjønn og alder. På Aker har de bedrifts-touchrugby, men dette er ikke organisert.
En mulighet kan være å jobbe sammen med bedriftsidrett på samme måte som vi
jobber med studentidrett. Etterspør noen datoer fra klubber, for deretter å bestille
hall og arrangere en nasjonal touchrugby-turnering.

Vedtak: Til info og diskusjon. Forbundsstyret tar direkte kontakt med styret i store
etablerte rugbyklubber for å informere om NRFs dommerutvikling, samt oppfordre til
deltakelse og gjennomføring av dommerkurs i regi av NRF. Tidspunkt og sted for
dommerkurs vil komme senere. Spencer kontakter Stavanger-styret, Hunt kontakter
Oslo, Ophus kontakter Trondheim og Coombes kontakter Horten, Bergen og
Tønsberg. I tillegg får den nyansatte utviklingskonsulenten i oppdrag å arrangere en
nasjonal touchrugby-turnering i februar.

Sak 77/15: Fremgangsmåte med Rugby League
Enrique Guy ga en kort presentasjon av Rugby League Norge (RLN) komitéen slik
den er i dag, samt hvem som er ansvarlig for hvilke funksjoner. Per dags dato er ikke
RLN en offisiell komité, men det vil den bli neste år dersom NIF godkjenner League
som en egen idrett under NRF. Sist styremøte ble det enighet om at NRF sender
søknad til NIF om RL kan bli tatt opp som en egen idrett under NRF (henviser til sak
70/15).
Enrique informerte om at begge de internasjonale forbundene (Rugby Europe og
RLEF) har uttrykt bekymring for at Union og League må være i samme forbund i
Norge. RLN komitéen og det internasjonale forbundet har forståelse for at vi må
samarbeide, men vårt mål vil allikevel være å beholde vår identitet slik at vi kan
følge RLEF og RLIF regler (henviser til sak 89/15).
Det ble videre foreslått at NRF som en inkluderende organisasjon forandrer sin logo
eller at rugby forandrer sin logo.

Vedtak: Til info og diskusjon.

Faste punkt på agendaen
Sak 78/15: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Styret godkjente innkallingen og sakslisten med følgende bemerkninger:
a) Det fremmes forslag om markedsføringseffekt som kan knyttes opp mot
skoleprosjekt; innkjøp av flasker m/NRF logo etc. Må se nærmere på

prosjektkoder i budsjettet hvor pengene evt. kan tas fra. Saken inkluderes
ikke på agendaen for dette styremøtet, men diskuteres ved en senere
anledning.
b) Det fremmes forslag om å gi nøkkelbånd m/NRF logo når spillere har betalt
lisens. Settes opp som vedtaksforslag til neste styremøte.
c) Sak vedr. kunstgressbane Trondheim inkluderes på agendaen for dette
styremøtet under sak 81/15.

Sak 79/15: Kommentarer til referat fra forrige styremøte
Under sak 73/15 (Rugby World Cup billetter) står det at 2 billetter «gis» til tidligere
president Johan Bjørkevoll. I etterkant av møtet har det oppstått uklarhet om NRF
skulle betale for billettene. Det må spesifiseres hva styret mente med «gis».
Det er ikke satt av penger i budsjettet til dette. Årsberetningen sier ingenting om at
disse billettene var til gode til vedkommende. Inneværende president mente aldri at
billettene skulle betales fra NRFs budsjett. Dersom dette var tilfellet hadde
prosjektkode i budsjettet blitt oppgitt under sak 73/15.

Vedtak: NRF setter stor pris på det Johan Bjørkevoll har gjort som tidligere president,
men på bakgrunn av det som står nevnt ovenfor gis vedkommende førsteprioritet til
å velge billettene til finale/sluttspill mot betaling.

Sak 80/15: Rapport fra GS
Rapport fra GS er inkludert i Vedlegg 1 i dette dokumentet.
Når det gjelder kjøp av Rugby World Cup billettene er det satt opp en
prioriteringsliste. Men grunnet høy interesse, og det faktum at flere har valgt samme
billetter, må det avklares hvem som skal få hvilke billetter.

Vedtak: På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor er det bestemt at det tas
loddtrekning mellom de som har førsteprioritet for kjøp av billetter.

Sak 81/15: Rapport fra utviklingsansvarlig
Inntil ny utviklingsansvarlig er ansatt tar styret og GS ansvar for arbeidsoppgavene
til vedkommende.
Rapporten fra tidligere utviklingsansvarlig er inkludert i Vedlegg 1 i dette
dokumentet.
Dette ble diskutert på styremøtet:

Unity prosjektet:
GS holder på med gjennomgang av materialet som er mottatt fra tidligere
utviklingsansvarlig. Det blir voldsomt å gi alt dette arbeidet til den som blir ansatt
som ny utviklingsansvarlig. Mye er på plass, men det gjenstår noe restrukturering.
En god struktur bør være på plass før jul. Utgiftene som er i forb. med prosjektet blir
dekket av Unity prosjektet. Prosjektet er perfekt for trenere og lærere. Målet er å
koordinere Trenerkurs nivå 1 pilottest i Norge i høst.

Vedtak: Til info.
Skoleprosjektet ”Get into rugby”:
League landskampen Norge-Sverige som skal holdes i Oslo 17. oktober kan benyttes
til å invitere klubber som har juniorlag og skoleprosjekt. Kan knytte arrangementet
opp mot Rugby World Cup, og f.eks. la skolelagene representere ulike land som
England, Australia etc.
De neste 2 månedene kan benyttes til å søke om tilskudd til et slikt arrangement.
Vedkommende som ansettes som utviklingsansvarlig skal hjelpe til med
arrangementet. Den nyansatte blir invitert med til Sverige hvor de skal ha et
lignende arrangement med 1000 barn og unge.

Vedtak: Til info.
Union landskamp Norge-Tyrkia 24. oktober i Oslo:
Bislett er opptatt denne helgen, slik at det må arrangeres et annet sted. Voldsløkka
er et alternativ, men det vil medføre ekstra kostnader og tiltak vedr. lyd, strøm,
tilskuerarena, sikkerhetstiltak, garderobefasiliteter, etc.

Vedtak: Tar kontakt med klubbene Oslo/Blindern om å evt. arrangere kampen på
Voldsløkka. Samtidig ta lærdom av dette; vær forut for sin tid. Til neste gang må
slike arrangement avholdes et sted hvor alt er tilrettelagt.
Kunstgressbane Trondheim:
I forbindelse med den nye kunstgressbanen i Trondheim lurer de på om kunstgresset
skal ha 60 eller 40 mm tykkelse. Det er svært stor prisforskjell på de to tykkelsene.

Vedtak: Godkjenner 40 mm tykkelse på kunstgresset.
Fredskorpsutveksling:
En ny fredskorpsdeltaker fra Sør Afrika kommer til Bergen Rugbyklubb i begynnelsen
av september. GS tar kontakt med Bergen for å sjekke at alt er klart i denne
forbindelse.

Vedtak: Til info.

Utdanne trenere:
GS har fått overlevert det som var av informasjon fra tidligere utviklingsansvarlig.
Ifølge forrige utviklingsansvarlig har det i.l.a. de 3 siste årene blitt utdannet 65
kvalifiserte trenere i Norge. All denne informasjonen var lagret på utviklingsansvarlig
sin pc som ble frastjålet. Må jobbe med å få denne type informasjon lagret på et
sted som er tilgjengelig for NRF. Det internasjonale forbundet har blitt kontaktet for
å få informasjon om hvem som er kvalifiserte trenere.

Vedtak: All data skal lagres i NIF sin webløsning; Idrettskontor, slik at slik data ikke
forsvinner når en person slutter eller mister utstyr.

Sak 82/15: Finansiell status og sammenlikning med budsjett

Vedtak: Følgende budsjettposter ble diskutert og justert:
•
•

•

•
•

•

Post 95010 IRK Regnskap økes fra 50 000,- til 80 000,-.
Hittil har nærmere 60 000,- blitt benyttet til møtevirksomhet. Post 90010
Møteutgifter NRF styre økes fra 75 000,- til 90 000,-. Neste styremøte tas
over Skype/telefon.
Fått resterende rammetilskudd fra World Rugby (Post 98050) på 114 000,-.
Fikk 106 000,- til å starte med. Til sammen mottatt 220 000,- fra World
Rugby.
Fått inn 50 000,- på Post 98010 Spillerforsikring.
Konstaterer at over 100 000,- er mottatt på post Rugby Europe international
travel refunds, som forventet. Dette er i samsvar med budsjettet. Får inn
minst 20 000,- til.
Øker Post 54010 Herrer XVs fra 280 000,- til 318 000,- med forbehold om at
rapporteringer vedr. regninger hittil er korrekt (NB: Se nedenfor).

Post 54010 Herrer XVs:
På Tinget ble det vedtatt at Herrer XVs skulle få 280 000,-. Vi må dessverre innse at
det vedtatte budsjettet på Post 54010 Herrer XV for sesongen 2015 er oppbrukt. I
tillegg er det fare for utestående beløp som styret arbeider med å bli bekjentgjort
med; foreløpig ikke mottatt regning fra arrangementet på Bergen stadium eller
Scandic Hotell Bergen.
Så langt har herrene 2 landskamper igjen, hvor den ene kampen er i Bulgaria. Det er
svært positivt dersom de som lag/enkeltpersoner/management er i stand til å kunne
fremskaffe ekstra midler gjennom egenandeler, evt. klubbstøtte, sponsor. Klubber
må gjerne frivilling støtte sine spillere, men det stilles ingen krav til dette. Det er
usikkert hva spillerne selv er informert om m.t.p. egenandel. Det er ikke akseptabelt
at posten er brukt opp. Det virker som at managementet ikke har hatt noen ordentlig
plan, og det er beklagelig dersom spillerne blir straffet for dette.

Vedtak: Styret øker Post 54010 til fra 280 000,- til 318 000,- (slik som fjorårets
budsjett) med forbehold om at rapporteringer vedr. regninger hittil er korrekt.
Følgende kommentarer er knyttet til dette: NRF sitter da igjen med 230 000,- i
overskudd. Det må settes en dato for når full oversikt over all forventede utgifter
skal være mottatt. Situasjonen må kommuniseres ut til manager, trener, samt
spillerne. Det er beklagelig at spillerne blir straffet, men NRF har satt av en viss sum
til denne posten. Rutinene for forbruk i henhold til budsjett må samtidig revideres.
Til neste års sesong blir det pålagt at de har et management som klarer å sette opp
et budsjett.

Sak 83/15: Review status of action tracker
Forslag til Action Tracker ble lagt frem for styret. Tanken er at «action tracker» er et
dokument for hvert år med en "side" for hver måned. Oppgaver som ikke er fullført
flyttes til neste måned. Oppgaver som går over flere måneder fremgår under hver
måned. Vedtak fra tidligere møter har ikke blitt fylt inn. Det er foreslått at hver
enkelt utvalgsleder fyller inn for sitt utvalg.

Vedtak: Action tracker er akseptert. Alle utvalgsledere må legge inn actions.

Sak 84/15: Rapportering fra utvalg
Rullestolrugbyutvalget:
Se Vedlegg 2.
Øvrig info: Utvalgsleder har laget mal til lisenskort med klassifiseringskort på
baksiden. Har man kjøpt lisens får man et kort som kan vises på kamper.
Turneringsutvalget:
Se Vedlegg 3 for rapport, samt sak 87/15.
Rugby Union junior landslag:
Se Vedlegg 4.
Øvrig info: Har hittil hatt en treningsleir med fokus på 7s rugby, hvor deltakerne var
mellom 14-18 år. Satser på 2-3 treningsleirer til, hvorav den ene i september velges
ut 16-18 spillere før EM i april neste år. Spillerne må være fylt 17 år neste år, og kan
ikke ha fylt 18 før årsslutt neste år. Det vil bli en egenandel på omkring 1500,- per
pers for den engelske turneringen. Spiser gratis. 6000,- går til bussjåfør.

Vedtak: Til info.

Saker for dette styremøtet
Sak 85/15: Arbeidsoppgaver og mandat for utvalg
På styremøtet i april ble det vedtatt at NRF skulle få på plass følgende utvalg:
• Arbeidsutvalget: GS, President, Visepresident
• Markedsføring og sosiale media: Kathrine
• Økonomi: Chris
• Ways of working (foreslått nytt navn: Driftsutvalget): Per & Åsmund
• Strategi: Sjur & Francis
• Turneringsutvalget (herunder; dommer & disiplinærutvalg): Mari
• League, GAA, AFL: Anne
• Rullestol/Quad: Erik
• Landslag holder inntil videre kontakt med Per
Navngitte person(er) skulle legge frem et forslag til arbeidsoppgaver og mandat til
det aktuelle utvalget. Fra før har 2 utvalg lagt dette frem; Markedsføring og sosiale
media, samt Turneringsutvalget.
Henviser til sak 91/15 for info fra Strategiutvalget vedr. status strategiprosjekt og
klubbledermøte.
Info fra Arbeidsutvalget:
Arbeidsoppgaver og mandat for Arbeidsutvalget ble lagt frem for styret. Presidenten
inviterer Anne Haigh til Arbeidsutvalget for å sikre bedre representasjon av League.

Vedtak: Til info.
Info og forslag fra Presidenten vedr. integrering av de ulike NRF grenene:
NRF har en ambisjon om et ”fleridrettsforbund”, som nevnt i sak 77/15. I tillegg har
NRF en ambisjon om å satse på touch rugby. Nåværende utvalg står nevnt over.
Verdt og merke seg at Union ikke har et eget utvalg. På grunnlag av dette foreslår
Presidenten at utvalgene Quad og League/GAA/AFL blir fjernet som egne utvalg, og
heller danner underutvalg innad i de andre utvalgene, hvor deres særinteresser etc.
tas opp og rapporteres til utvalgsledere. Alle utvalg skal ha som mål og ha
representanter fra alle grenene. På denne måten blir det gjort veldig klart at NRF er
det overordnede organet for flere idretter i et ”fleridrettsforbund” som ikke
favoriserer noen av de tilhørende idretter. Den som blir ansatt som
utviklingsansvarlig blir ansvarlig for utvikling av alle grenene.

Vedtak: Til info og diskusjon. Styret enig i forslag om fjerning av utvalgene Quad og
League/GAA/AFL, med integrering av de ulike idrettene i underutvalg innad i de
andre utvalgene.

Sak 86/15: Organisasjonshåndbok
Struktur for organisasjonshåndboken ble lagt frem for styret.

Vedtak: Forslag vedr. struktur for organisasjonshåndboken er vedtatt.

Sak 87/15: Kamp-/turneringsreglement og arrangørhåndbok
Førsteutkast til kamp-/turneringsreglement og arrangørhåndbok ble lagt frem for
styret av Turneringsutvalgsleder. Har også blitt sendt ut på e-post til styret 6. august
2015 for kommentarer.

Vedtak: Innen september er omme bør et 2. utkast av kamp-/turneringsreglementet
og arrangørhåndboken sendes ut til styret via e-post for tilbakemeldinger. Innen 1.
november må 3. utkast være sendt til klubber for tilbakemeldinger slik at innholdet
kan diskuteres på klubbledermøtet i november.

Sak 88/15: Rapport fra Rugby Europe AGM
Rugby Union Junior:
Herresiden:
•

•
•

Under ungdoms-EM i år rykket Portugal ned selv om de ikke havnet på
sisteplass, med bakgrunn i at Irland ikke kan rykke ned pga. at de er en del
av six-nations. Dette blir forandret f.o.m. neste år.
XVs blir inndelt i forhold til nord- og syd-regioner.
Ekstraordinært styremøte blir avholdt i desember 2015.

Damesiden:
•

Fra 2016 vil U18 7s EM inkludere 2 lag fra Nord-Amerika og 2 lag fra Asia.
Dette er et resultat av samarbeid i World Rugby for utvikling av juniorspillet,
samt grunnet at disse 2 regionene ikke har noen juniorkonkurranser på dette
nivået.

Rugby Union Senior:
•

Forandringer på seniorsiden blir gjeldende f.o.m. år 2017.

Vedtak: Til info.

Sak 89/15: Rapport fra møte med Rugby League Europe og Rugby
Europe
Etter presidentens møter med både Rugby League og Rugby Union i England har
begge full forståelse for hvordan NIF er bygget opp og organisert. De forstår også
NRFs oppbygging og hvordan vi jobber sammen i et fleridretts-særforbund. Begge er
fornøyde og støtter NRFs videre fremgang, samtidig som de begge ytrer at det er
viktig å beholde deres identitet. Dette er selvsagt klart og har blitt adressert i NRFs
organisasjonsoppbygging.

Vedtak: Til info.

Sak 90/15: Status strategiprosjekt og klubbledermøte
Strategiutvalget er i gang med å få på plass mandater. Setter sterkt fokus på
samarbeid med klubbledelse, landslagsledelse og utvalgene. Se på samling av
organisasjoner og hvordan de knyttes opp mot idrettspolitisk dokument. Videre
praktisk planlegging: involvere GS.
Klubbledersamlingen som skal holdes 6./7./8. november har som målsetting at de
som deltar er tilstede for å bidra til at vi får en bra vei videre for rugby, samt
informere om rammene våre fra NIF. Ønsker at utvalgsledere (også medlemmene i
utvalgene) er med på samlingen. Per Vestli har blitt invitert.

Vedtak: Til info. Info om hvilke av de overnevnte dagene som klubbledersamlingen
skal holdes skal komme ut snarest.

Enkelte konfidensielle punkter kan være tilbakeholdt fra referatene som er publisert
på www.rugby.no.

Referatet er blitt godkjent og signert av alle medlemmene i NRFs styre.

____________________
Per Thorkildsen

___________________
Chris Spencer

____________________
Erik Baret

____________________
Sjur Øyen

____________________
Åsmund Sæbøe

____________________
Anne Haigh

____________________
Kevin Tobin

____________________
Kathrine Steinvik

Vedlegg 1: Rapport fra GS
Aktiviteter siden sist styremøtet
•

Opprydding inkl. refusjoner og utgifter i forb. med strategisamlingen.
Sammendrag.

•

Møtereferat styremøte

•

Møte med juridiske re oppdatering av loven (forslag sendt etter tinget) – et
par ting fremdeles som må endres.

•

Ferie & avspasering 7 dager

•

RWC brev om ‘nye’ billetter. Frist for å søke er 9 aug, lager forslag til hvem
mottar billettene mandag 10 i forkant av møtet. Begynner utdeling av billetter
10aug.

•

Mottak av billetter, sjekke at bestilte billetter er bet for & sortere de til de
som skal ha, & litt jobb med å unngå å betale 80 000,- i toll

•

To møter med Jose, fått data, kort & nøkkel, samt en gjennomgang i GIR &
unity, ikke mottatt liste over trenere etc ennå, da dette forsvant med Jose sin
pc da den ble stjålet. Jose jobbet ikke på NIFs platform & hans materiale ble
dermed ikke lagret på idrettskontor. Jose mener at 65 er utdannet trenere,
og han har bedt WR om en oversikt.

•

To dager Unity konferanse i London.

•

RL Erasmus søknad sendt

•

Møte med Mari turneringsutvalg

•

Møte med NIFs ansvarlige for Trenerløypa, nytt oppfølgingsmøte planlagt 31
aug. 15

•

Utlysning av jobb på NAV & Idrett.no, sendt til NIH, NTNU for distribusjon,
samt GS i Danmark & Sverige. Kathrine fikset det på LinkedIN. Besvare
henvendelser, gå gjennom kriterier, lese søknader, lese AML, møte med
Personal avd i NIF for rutiner fremover mm. 7 kandidater er invitert til første
intervju tirsdag 11 aug.

•

Data har vært til reparasjon, fungerer bedre nå – skjerm sluttet å skurre &
dataen slår seg ikke av i utide, men søkemotor kunne ikke fikses før etter
sommeren, var en del av et større problem.

Unity Project
Legacy prosjektet i forbindelse med London RWC.

Vi har utarbeidet felles retningslinjer med Sverige & Danmark for ungdom, se
Turneringsreglementet for oppsettet.
Vi jobber sammen med Sverige & Danmark om trenerutdanning. Planlegger å teste
Trenerløypa 1 & 2 nå i høst. Har klareringsmøte med NIF 31 aug. for å se om
planene for utdanning kan brukes & godkjennes. Kurset blir i Oslo, de som nå er
utdannet via prosjektet til educators; Karl, Jon Michael, Dave (de var i Sverige i April
på kurs – dette blir andre del av det kurset) vil holde Trener 1, og personer fra
Cumbria/North Yorkshire observerer/veileder. For trener 2 (IRB 1 kommer er
instruktør ikke avklart)
Dette prosjektet & GIR har egen utdanning som jeg mener bør være Trener 1,
Trener 2 (IRB 1 + norske moduler), Trener 3 (IRB 2 + norske moduler) Trener 4
(Elite: IRB 3 + norske moduler).

GIR & skoleprosjekt

Kun Blindern har rapportert i år…… har vært Jose sin jobb å følge opp, og ingen av
klubbene som driver skoleprosjekt har rapportert som avtalt på GIR eller med
regnskap & andre aktiviteter. Jeg ønsker at vi sender et brev til klubben, gir de to
uker til å oppdatere alle rapporter & sende de inn, samt stille til møte med AU for
videre planlegging der vi kan se på nye rapporteringsmetoder som ex instagram som
en del av rapporteringen.

Samtidig ønsker jeg å invitere samme klubbene til å komme til Oslo i forbindelse med
landskamp til rugby festival, der klubber som driver skoleprosjekter (og må reise) må
forplikte seg med minimum 2 lag, et guttelag & ett jentelag, enten i klasse 13/14
eller 15/16. Blindern som har base Oslo bør forplikte seg til 2 guttelag & 2 jentelag i
hver aldersklasse. Jeg tenker at midler til å støtte de tas fra overskudd (lønn Jose)
samt sjekker med Henrik om han kan investere noe junior midler til dette & ta han
med i arbeidet/involveringen. Andre klubber inviteres også dersom de har juniorer,
også klubber på andre siden av grensen (svenskene betaler selv).
Etter rugbyfestival er det landskamp & barna blir med som balljenter/gutter.
Hjemmelandskamp i høst
Dersom ikke Bislett kan brukes (er planlagt fotballkamp)
Må annet anlegg vurderes. Dersom der ikke er garderober, sekretariat lys & lyd,
tribuneplass mm, vil det komme extra kostnader på budsjettet

Vedlegg 2: Rapport Rullestolrugbyutvalget
Søkt om 493.511,- utstyrsmidler til hc-utstyr fra NIF. (vi fikk 294.000,- i fjor)
Utvalgets tre medlemmer vil delta på IWRF Europa møte i Finland i september.
Forventet kostnad totalt: 10.000,- (tas fra utviklingsbudsjettpost 74007)

Kick-off treningene er i rute.
Vi har fått god respons fra klubbene.
Det er sbestilt t-skjorter til de som deltar på Kick-off treningene.

Egmont Open 2015, Danmark og Østerike
En utøver var påmeldt Østerike.
Denne er derfor med til Danmark isteden og Østerrike utgår.
Pengene som var tenkt til Østerike turneringen blir brukt på å organisere turnering i
Trondheim i November.
Krav for å være med er at lisens og kontingent i klubb er betalt, antidoping online
kurs er gjennomført.

Vedlegg 3: Rapport fra turneringsutvalget

Arbeidsområder for TU bør vedtas på førstkommende styremøte. Dette dokumentet
er klart, og har blitt sendt ut til alle i styret for gjennomgang.
Et førsteutkast til reglement- og arrangørhåndbok for union ble i går sendt ut til
styret for gjennomgang. Håper vi kan diskutere innhold på styremøtet.
Har lagt ut en utlysning på facebook hvor vi søker kandidater fra rullestolrugby,
union og league til terminlisteutvalget. Har foreløpig kun fått én henvendelse.

Vedlegg 4: Aktivitetsrapport NRF Junior (15-20 år)

Mål for 2015:
-‐

Kartlegge, registrere og innvolvære spillere fra 15-20 år

-‐

Etablere “elite” gruppe pa max 15 spillere for U18 EM 7s 2016 I
Sverige

-‐

Etablere 2-3 bredde samlinger I Horten for spillere mellom 15 og 20

-‐

Etablere 3 “elite” samlinger / turneringer som EM Prep

-‐

Etablere klubb kontakt for trenings synergier og informasjons og
erfarings utbytte

Av juniorbudsjett på 150.000,- er 96.000,- brukt:
Reise for trener til bergen
Treningsleir i horten juni
Medisinsk utstyr

3000.10000.-

2000.-

Innkjøp av treningsutstyr, t-skjorter og polo trøyer 11000.Trening/turnering i england, September 2015 for 30 spillere opp til 18 år 70000.Egenandel på denne turen blir på 1000-1500 Kr
Tanken er å stille til EM 2016 med uttak

Og 45.000,- kommer til å bli brukt i 2015:
Treningsleir i oktober 15000.Sverige 15s kamp borte, eller treningsleir

30000.-

Totalt er det forventet at 141.000,- blir brukt av budsjettet
I tillegg kommer det en egenandel pr spiller som vil bli vurdert pr
samling/kamp/trening da de faktiske utgiftene er større enn de 150.000,-

