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Dette er forbundets tredje nyhetsbrev til klubbene. Hensikten er å formilde informasjon ut om
hva som pågår og minne om viktig frister for blant annet å søke midler. I tillegg informere
løpende om hva som skjer innenfor Rugby. Vi ønsker også at klubber sender oss informasjon
om viktige hendelser eller aktivitet som vi kan dele via her. Fokus denne gang er en del
støtteordninger dere helst ikke vil gå glipp av i 2017.

LISENS OG FORSIKRING 2017
Alt ligger oppdatert på rugby.no om lisenser og forsikringer for 2017, også forsikringsbevis og
vilkår http://www.rugby.no/om-nrf/lisens/
Endringer fra i fjor; spillerlisensen gjelder for et kalenderår 1.1.17 til 31.12.17. De som har betalt
ut i 2017, betaler kun tillegget mellom kr 2-400, andre full pris. Alle barn i Norge er forsikret
opp til dagen de fyller 13 år dersom de er medlem av en klubb og har betalt
klubbmedlemskapet. NRF har også tatt frem ungdomslisens til de mellom 13-19 år.
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

NY TILSKUDDSORDNING FOR IDRETTSLAG
Dekking av politiutgifter ved idrettsarrangement. Kulturdepartementet har tildelt NIF 2,5
millioner kroner som skal fordeles til idrettslag, kretser, særforbund som har hatt utgifter til
politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2016.Dette er en ny ordning i år som også er
videreført i statsbudsjettet for 2017.
Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd fra ordningen. Det søkes skriftlig til
det aktuelle særforbundet. Kopi av betalte fakturaer skal sendes inn sammen med søknaden.
Les mer om dette her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
Søknadsfristen er satt til 3. februar 2017.

LES MER OM ALLE DE ANDRE STØTTEORDNINGENE 2017
Norges idrettsforbund har en rekke støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag og
som kan generere penger i klubbkassa. Vi har laget den totale oversikten over hvilke ordninger ditt
idrettslag ikke bør gå glipp av i 2017. Noen få tastetrykk kan ofte gjøre stor forskjell for din
klubbøkonomi.
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NRF oppfordrer klubbene til å søke midler til å utføre aktiviteter for sine medlemmer o.l. Horten RK er en av klubbene som har økt
fokus på dette området og har jobbet hardt. I 2016 ble klubben tildelt en god sum penger fra ulike stiftelser. I tillegg er de aktive
med på aktivitetssamarbeid med kommunen. Ta tak i nærmeste Idrettsråd i kretsen dere tilhører. Følg med på søknadsmuligheter
og frister. Delta i møter dere inviteres til i lokalmiljøet. Vær tilstede. Fordele gjelde deltakelse på flere i klubben. TIPS og viktig råd,
les mer her; https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/her-er-stotteordningene-ditt-idrettslag-ma-fa-med-seg-i-2017/ *

SPAREBANKSTIFTELSEN – FRIST 1. FEBRUAR
Her kan du søke prosjekter som klubben vil gjennomføre. Fristen er 1. feb. Les mer her søk om klubben din kan søke midler ved å
legge inn postnummer. Neste søknads runde er 1. september. Send en søknad. Alt du kan få er enten et JA eller NEI.
https://www.sparebankstiftelsen.no/sok-stotte

EXTRASTIFTELSEN - FRIST 15. FEBRUAR
Husk fristen for å søke penger til å øke mangfoldet i ditt idrettslag. Søk til prosjekter som inkluderer
mennesker med funksjonsnedsettelse, innvanderbakgrunn eller andre utsatte grupper. Vi skrev om dette i
forrige rugby-nytt fra desember. Ligger tilgjengelig på rugby.no/ publikasjoner.Det er også mulig å søke
igjen 15. august. Mer info finner du https://www.extrastiftelsen.no/

KOMPETANSEHELGEN
Over 30 deltakere og godt representert av de største rugbyklubber i landet, ble helgen fylt med stort
engasjement, inspirerende foredrag og godt gruppearbeid. Fin stemning, gode diskusjoner og svært gode
innspill fra klubber til NRFs 3 satsningsområder Klubbutvikling – ungdomsutvikling og forbund. Fokus på
verdier i rugby og på hvordan vi skal lykkes med rekruttering av yngre aktive. Stor enighet blant alle klubber
at alle skal bygge hverandre opp og kunnskapsdele mer til hverandre. Fokus på å rekruttere nye medlemmer
og bli en bedre klubb og forbund.
Samarbeid, forståelse og deling var det gjentagende ord. Vi håper å se enda flere neste gang.

FORBUNDSTINGET 2017 – NÅR?
Forbundstinget blir lørdag 1 . april 2017 kl. 12 på Ullevål, Idrettens Hus. Invitasjon til tinget/årsmøtet kommer før 1. feb. Det blir
sendt til alle klubb via mail og legges ut på www.rugby.no

ÅRSMØTER I KLUBBER – SEND OSS DIN KLUBBS ÅRSRAPPORT!
De fleste klubber gjennomfører sine årsmøter i disse dager for året 2016. Send oss din årsrapport
og regnskap fra årsmøtet! Med din klubbrapport kan forbundet hente ut klubbaktiviteter som vi
rapporterer inn til NIF som igjen kan gi oss mer idrettsmidler i 2017/18. Send inn til generalsekretær
ninni.jonsson@nif.idrett.no. Tips til å holde et årsmøte:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/

ANTIDOPING – TA ELEKTRONISK TEST !
I lyset av dagens rettsak med Johaug skal alle rugbymedlemmer ta testen «ren utøver» som ligger på
rugby.no – frontside innen 1. april. Klubben har ansvar for å formidle dette budskapet ut til alle utøverer som er
aktive spillere, på trening og i konkurranse. Opprett ny bruk og gjennomfør alle moduler, ca 2-4 min hver. Kan
lagre fortløpendeløpende, men alle må være gjennomført for å få den endelig antidoping «ren utøver» beviset
blir utlevert elektronisk. Alle som tar testen , registreres inn i ADNO. NRF tar ut lister. Dette besviset skal enhver
rugbyspiller i trening og konkurranse ha gjennomført og kan vise til dette på sin mobil. Det vil bli tatt stikkprøver av spillere i en
kamp elelr trening, så det er like godt å ta testen nå ! Det utarbeides i disse dager en beredskap-, prosess- og målplan for at Rugby
Norge.http://www.renutover.no/
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ANTALL MEDLEMMER I DIN KLUBB
Vi er klar over alle er litt spente på hvor mange medlemmer vi teller opp totalt i forbundet for 2016. Selv om alle klubber nå
rapportere inn sine medlemmer elektronisk vil vi enda ikke mottatt nøyaktige medlemstall fra NIF. Vi vil selvsagt opplyse om dette
når vi vet. Hver klubb bør har egen oversikt. Fortsett med å rekruttere nye og unge aktive ungdomsspiller til klubben i løpet av 2016.

GRASROTANDEL FOR KLUBBER – PENGER RETT I KLUBBKASSA!
Opptil 22 rugbyklubber har registrert grasrotandel i klubben. Fortsett med dette. I 2016 fikk klubbene et
totalbeløp til samlet verdi på cirka 4260,-kroner. Noen klubber fikk betydelige større utbytte enn andre.
TIPS: markedsføre dette mer til alle i klubben og lokalområde – på plakater, stikkers mm. Dette er penger
som bare ramler inn på konto uten et anstrengt dugnadsarbeid. Les mer om din klubb her. Er klubben ikke
registrert, kan du registrere klubben her. Når noen skal tippe – skal de naturligvis velge en Rugbyklubb, ikke sant? Da er det viktig at
nettopp din klubb står registrert. Les mer på; https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-grasrotandelen-2/

SEND EN RUGBYSPILLER TIL SØR - AFRIKA, CAPE TOWN I AUG/SEPT.
Vil du dra til på en Rugbyeventyr? Prøve noe nytt, hente inn studiepoeng og få en opplevelse og læring nesten ingen andre
enn deg får. Er du mellom 20-30 år? les mer her, men husk fristen er 15. februar.
Les flere detaljer i vedlegg i samme mail og blir lagt ut på våre nettsider www.rugby.no Søknadsprosessen er slik:
 Søknadsfrist 15. februar (elektronisk søknadsskjema)
 Telefonintervju med aktuelle kandidater
 Uttakshelg i Oslo 17.-19.mars (obligatorisk deltakelse)
Tidligere har det vært ca. 50 søkere på 8-10 plasser. Ca. 20 stk. blir invitert til uttaket.

NY RUGBYKLUBB
Ny Rugbyklubb er opprettet i Kragerø. Allerede 12. februar starter første trening opp på Kragerø stadion.
Spre info til kjente som bor i området. Leif Andreas Nilsen lærte sporten i Farsund. I fjor spilte han for
Flekkefjord Tigers. Han er også landslagspiller i Norge. Før oppstart av Kragerøklubben har han vært innom
videregående skole i Kragerø og introdusert rugby til over 100 elever i gymtimene.
NRF ønsker klubben lykke til i videre satsning.

I NESTE RUGBY-NYTT ( FEBRUAR) GIR VI TIPS & RÅD OM KLUBBUTVIKLING- VI BER DERE OGSÅ SENDE OSS
INNSPILL PÅ AKTIVITETER KLUBBEN DERES GJØR ! SEND TIL MEG INFO. MÅ HA DET SENEST TIL MEG
15. FEBRUAR.

Rugbyhilsen
Ninni T. Jonsson, Generalsekretær
26.jan 2017
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