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ELETRONISK MEDLEMSLØSNING INNEN 31.12.16
Husk at fristen for å registrere alle medlemmene elektronisk er innen 31.12.16 Da må alle
klubber ha innfridd idrettens krav om en godkjent elektronisk medlemsløsning.

KlubbAdmin er en fellesportal for idrettslagene hvor de i første omgang har tilgang til å gjøre
samordnet søknad og rapportering til NIF eller benytte seg av NIF sitt elektroniske
medlemssystem. Begge løsningene får man, avhengig av rolle i idrettslaget, tilgang til etter
innlogging med idrettens ID (Min idrett-bruker).
Alle som skal gjøre samordnet rapportering til NIF må logge seg på portalen for å få
gjennomført denne, mens de som benytter seg av NIF sitt elektroniske medlemssystem også vil
ha tilgang til dette i portalen. Pålagte krav til oppdatering av medlemsinformasjon og
organisasjonsdata er basert på forskrift vedtatt av idrettsstyret, med utfyllende bestemmelser.
De finnes her:

https://lovdata.no/dokument/NIFF/niffor/2013-02-14-1
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/registrering-avmedlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/

KOMPETANSEHELGEN 14-15. JANUAR 2017
Mange påmeldte og vi ser frem til en helg sammen hvor vi kan samles til nyheter, kompetanseløft og ikke minst
påvirke Rugby-Norge i riktig retning. Noen fokusområder blir blant annet ungdomssatsning, antidopingarbeid
og klubbutvikling i form av inntektsmuligheter og klubbstruktur. Terminlisten 2017 blir også presentert.
Meld dere på. Invitasjon og program kommer i løpet av en uke.

FÅ SØKNADER TIL OM UTSTYR
Alle idrettslag i Norge og rugbyklubber fikk en gylden mulighet til å søke om midler med minimum søknadssum 10 000. Vi fikk kun
inn en søknad. Neste år håper vi på flere søknader. Husk at dere tenker over muligheten i løpet 2017 om det er utstyr dere kan få
dekket i ettertid. Spør oss i administrasjonen gjerne om råd.

BERGENSKLUBBENE, SAGENE OG SANDNES BRØYTER VEI I ANTIDOPINGARBEIDET!
Rugbyklubbene i Bergen, samt Sagene IF og Sandnes er nå alle registrerte som rene idrettslag! Rent Idrettslag er et
kvalitetsstempel som samtlige klubber innenfor NRF må strekke seg etter. Innenfor Norsk idrett er antidoping alltid i
fokus. Foreldre til framtidige rugbyspillere vil se det som veldig positivt at deres barn er med i en idrett som dyrker
respekt, idrettsglede, integritet, solidaritet og disiplin.

side 1

Integriteten styrkes når en klubb viser til at den er et rent idrettslag. Med rene idrettslag vil
kunnskap og kompetanse være med å forhindre at utøvere ved feil inntar illegale
substanser. Derav vil alle idretter under NRF oppnå et godt renommé i idretts Norge og ute i
Europa.
NRF gratulerer og takker Bergen, Sagene og Sandes med et solid stykke arbeid. Håper flere
klubber følger opp.
Hvert NRF-medlem skal ta denne testen www.renutøver.no. Ligger på NRFs nett, frontside.
Klubbene kan holde seg oppdatert med dopinglisten hos Antidoping Norge
http://www.antidoping.no/regler/dopinglisten/.
MIDLER FRA EKSTRASTIFTELSEN
Søk om midler til å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelse, invanderbakgrunn eller for andre utsatte grupper.

Søknadsfrister 2017:
- 15. februar
- 15. august.

OPPSUMMERING 2016 & GOD JUL BREV FRA PRESIDENTEN, NRF
Vi går mot jul og et nytt år. Det er tid for en liten oppsummering av 2016 og noen tanker for
Rugby Norge neste år.
Mine tanker går spesielt til alle de frivillige ildsjelene jeg har møtt eller pratet med, uten dere
stopper Rugby Norge og vi er evige takknemlige for all tid og jobb som dere legger ned for å
bygge opp rugby Norge!
2016 har vært et år hvor vi har jobbet mye med stabilisering og støpe plattformen for vekst i
2017. Vi har dessverre sett at medlemstallene våre dale i forbindelse med elektronisk
registrering, og dette vil påvirke vår økonomi i 2017. Dette har vi nevnt i flere anledninger, men
jeg er optimistisk for at dette vil rette seg opp igjen i 2017.
Samtidig er dette en påminnelse til at NRF, kretser og klubber må bli enda bedre til å reise
finansiering via andre kanaler enn NIF. Dette er et av våre fokusområder under kompetansehelgen i Drammen 14.-15. januar
neste år. Et godt eksempel er å se hvordan en klubb har brukt egentid og innsats på en søknad som har gitt enorme resultater.
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Horten Rugbyklubb sikret seg mer enn en halv million fra Gjensidige og Sparebankstiftelsene for rugbyutvikling over de neste 3
årene. I tillegg jobbet damelandslaget i 7s inn en solid 3 års sponsoravtale med Bakehuset på 300 000 kr. Alt dette krever innsats,
men gir så utrolig god telling og glede tilbake. Gratulerer!
Det har vært gøy og følge ungdomsutviklingen i Rugby Norge, spesielt på Øst- og Vestlandet. Selv om vi har lang vei å gå, så er
moro å se at det spirer og gror helt ned til 4 - 5 års alderen i Rugby Norge. Det blir spennende og se hvordan vår nye
ungdomsstrategi, som vi vil introdusere i 2017, vil påvirke. I arbeidet fremover må vi fokusere på rekruttering av yngre, barn og
ungdom opptil 19 år. Spesielt jenter må vi også ta inn i vår fantastiske sport.
La oss sammen snu trenden av medlemstall og rekruttere inn yngre deltakere til å spille Rugby. På vegne av NRF ønsker jeg at vi
kan økt dominans av yngre spillere, enn eldre spillere. Vi må har yngre til å ta over, bygges opp, og bli en del av Rugbylivet i
Norge. Jeg oppfordrer dere til å starte rekrutteringen nå, få med dere jenter og gutter inn på laget. Gjør det enkelt. Spill mer 7s
eller tilsvarende. Over tid vil spillere selv ta de valg på hvilken type rugby de vil fortsette med. Det er heller ingen tvil at Rugby
kan få mer tildelt midler om vi har rett fokus – flere nye og yngre aktive medlemmer under 19 år.
Jeg vil stolt trekke frem arbeidet rullestolrugby har gjort og fatt på plass deres egen Norges Cup
I sommer tok Rugby 7s jenter senen som en del av sommer OL, noe som vi håper vi kan fortsette og dra nytte av fremover for å
sikre økt vekst. League sikret fantastisk live Rugby League finale på TV i beste sendetid. Jo mere vi kan sikre publisitet for vår
sport på TV, print, media og sosial media, jo bedre er dette for oss. Dette er en av de større utfordringene vi må mer til i 2017.
Kontoret til NRF jobber hardt, og jeg er imponert over kapasiteten de har til å håndtere arbeidsmengden og utfordringene med
en god «attitude» og alltid et smil på lur. Vi ser frem til og videreutvikle NRF som et serviceorgan for medlemmer, klubber og
krets, men klubbene selv må stå ansvarlig for å bygge klubb med struktur som gir resultater. Råd og veiledning skal NRF og NIF
kunne tildele klubbene.
Ta en velfortjent juleferie med familie og venner, og kanskje en og annen rugby trening? Jeg håper jule- og nyttårshelgen blir
rolig for dere alle!
Til slutt vil jeg takke NRFs styret og administrasjonen for strålende innsats i 2016.

God Jul og Godt Nytt År.
Per Thorkildsen
President, NRF

NRF HAR STENGT KONTOR 24. DES – 2. JAN. 2017

NRF-KONTORET ØNSKER
ALLE VÅRE MEDLEMMER
EN RIKTIG GOD JUL & ET GODT NYTTÅR!
www.RUGBY.NO
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Norges Rugbyforbund, Sognsveien 7, PB 5000, 0840 Ullevål
mail : rugby@nif.idrett.no
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