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#RUGBYKONTORET
Det er mye arbeid som ikke er så synlig, men som må gjøres for å overholde forpliktelser til
NIF som er vår paraplyorganisasjon, samt de internasjonale forbundene som vi er
medlemmer av. Vi prøver å ta et bilde i løpet av dagen av hva vi jobber med, noe som vi
håper til at dere som ønsker skal få et bedre innblikk i hverdagen på rugbykontoret. Følg
#rugbykontoret på Instagram.
God påske!

FRIVILLIGE PÅ RUGBYKONTORET

Mats Aasgaard har studert idrett ved University of Technology, Auckland NZ. Han har hjulpet il som frivillig siden november 2017, i
hovedsak med kursregistrering, en viktig jobb som har vært nedprioritert tidligere pga mangel på tid. Ved å registrere dette på en
god måte gjennom systemer som NIF har lagt til rette for oss, kan dette generere midler til forbundet i kommende år.
Mats holder også på med en rapport til NIF om kostnader i Rugbyforbundet, og han har sendt ut en spørreundersøkelse om dette,
11 klubber har svart, vi håper dere kan sette av tid til å svare på undersøkelsen slik at vi kan få ferdigstilt rapporten. Dersom dere
ikke finner eposten kan dere kontakte Mats på mats.aasgaard@rugby.no
‘Sofie Hippsley, tidligere spiller på BSI og nå på Sagene sitt damelag, har praksisplass hos oss. Hun studerer for å bli
markedskonsulent og skal være på kontoret onsdager og torsdager i april og mai. Hennes fokusområde er sosiale medier, og
fremme våre arrangement. Nå pågår det en konkurranse på Instagram hvor dere bruker #rugbyglede for rugbybilder som viser
verdiene våre. Konkurransen varer frem til 30 april. Gavekort fra XXL i premier.
Mats Danielsen, har tidligere spilt Rugby Union og AFL, vært rugbyutveksling gjennom Idrettens Fredskorps til Sør Afrika, og
skriver nå master på Norges Idretts Høyskole om temaet Antidoping. Han bistår kontoret med jobben som gjøres med
forebyggende arbeid og planverk.
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ANTIDOPING – RENT SÆRFORBUND !
Rugbyforbundet er ferdig med søknaden om å bli Rent Særforbund, og den er sendt til Antidoping
Norge med handlingsplan og beredskapsplan. Når dette er er godkjent sendes det ut til klubbene, samt
legges ut på websiden. Selv om forbundet har hatt fokus på antidoping lenge, så er dette på vei til å bli
formalisert, en av grunnene til at det har vært et prioritert område i det siste er NIF blir strengere med
krev til hva vi bruker penger til og hva vi prioriterer. Dette er et fokus område for hele idretten og
dersom man ikke jobber aktivt med dette og følger retningslinjene, står rugbyforbundet i fare for å
miste ca 300 000,- (basert på dagens tilskudd). En annen viktig grunn til å sette forebyggende arbeid i
fokus, er at vi nylig har fått vår første dopingdom siden 2011, en Rugby League spiller har fått to år utestengelse fra all idrett.
Ta testen nå ! http://www.renutover.no/

HVORDAN VET JEG AT JEG HAR BETALT LISENS?
Noen synes det er vanskelig å vite om de har betalt lisens, det kan du enkelt se på
lisenskortet ditt som du kan laste ned i fra din side på minidrett.no Nederst i venstre hjørnet
finner du et statusfelt, når betalingen din er registrert vil det stå Betalt & dato for
betalingen.
IT support kan kontaktes man-tor kl.08:00-19:00 og fre kl. 08:00-15:30 tlf: 21 02 90 90

RUGBY LEAGUE WC 2021
Rugby League landslaget skal spille kvalifiseringskamper i år for VM 2021 som skal arrangerer i England
2021. Årets kamper er mot Tsjekkia borte 16.juni og mot Tyskland hjemme 15. september i Porsgrunn.
Det blir mange gode kamper i kvalifiseringsprosessen. Dette er en kamp i Europas C divisjon, som er delt i
Nord & Sør, dersom Norge vinner gruppe Nord, vil de møte vinnerlaget fra Sør som består av lag fra Malta,
Hellas og Ukraina.

INNRAPPORTERING AV MEDLEMSOPPLYSNINGER!
April er måneden da medlemsopplysninger og klubbinfo skal innrapporteres til NIF. Vi håper dere alle har fått
gjennomført årsmøte i klubbene. Til dere som er nye styremedlemmer så kan vi anbefale at dere tar Elæringskurset; Innføring i styrearbeid for idrettslag. https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=277 Her får dere
mye nyttig info som vil gjøre hverdagen som tillitsvalgt enklere. Kurset tar ca 45 min. Send klubbens
årsrapport og regnskap fra årsmøtet til forbundskontoret! Med din klubbrapport kan forbundet hente ut
klubbaktiviteter som vi rapporterer inn til NIF som igjen kan gi mer idrettsmidler i 2018/19. Sendes rugby@nif.idrett.no. Tips til å
holde et årsmøte: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktige-frister-som-idrettslaget-ma-huske-denne-varen/
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NM VEKA 15-19 AUGUST
Stavanger har fått tildelt NM-veka både i år og til neste år, dermed blir Stavanger Rugbyklubb første teknisk arrangør for
Rugbyforbundet, som i denne runden skal arrangere Rullestolrugby & 7s rugby. Stavanger Rugbyklubb feirer også 40 år jubileum i
år.
Rugby 7s kommer til å bli avholdt torsdag og fredag 16 og 17, dette er det flere grunner til; for at det skal kunne bli en NM-veke kan
ikke alle avholde sine arrangement i helgen, det handler om tilgang til bane, fasiliteter og tv-dekning. Vi er klar over at det blir en
utfordring og at dette er nytt for alle, men det er lagt til sensommeren da mange fremdeles har ferie. Det har vært en kabal for å få
til å gå opp i samarbeid med NIF, andre idretter og NRK. Vi håper at dette samarbeidet vil bli suksessfullt og at det fremover blir
stor kamp om å delta selv om noen må bruke feriedager på dette. Et tips er å sjekke med tillitsvalgt på jobben om du har rett på fri i
forbindelse med NM, da mange har dette i sin tariffavtale.
I 7s rugby har vi fått tildelt Kongepokal både til damer og herrer, og det er det satt av tid til at 8 klubber kan sende damelag &
herrelag etter invitasjon. Vi har nå sendt ut en spørreundersøkelse via surveymonkey for å få svar på noen spm. Og vi ønsker at dere
som ikke ønsker å stille med lag også svarer på denne, slik at vi vet hvorfor dere ikke tenker på dette som aktuelt. Vi har kun fått 8
svar på spørreundersøkelsen så langt. Basert på svarene vi får, vil det blir bestemt om det arrangeres en kvalifiseringsrunde, eller
om man inviterer lag basert på fjorårets resultater og årets resultater i Norgescup rundene.
Dette er en mulighet til å delta på et arrangement som er større en noe Rugbyforbundet kan arrangere på egenhånd, det er i tillegg
lagt opp til mange rekrutteringsarenaer, og det vil bli en flott mulighet til å vise frem rugby. 18 særforbund er med og de skal
arrangere NM i 28 øvelser i løpet av 5 dager. Flere idretter har allerede meldt sin interesse for neste års arrangement.
https://www.nrk.no/rogaland/inviterer-til-nm-veke-i-stavanger-1.13673153
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HVA ‘TELLER’ MEDLEMMENE & HVEM SKAL VI HA FOKUS PÅ? HVA BETYR DET AV NOE ER
ØREMERKEDE MIDLER

I strategiplanen som ble vedtatt for forrige ting, er 13-19 åringer i fokus. NIF
fordeler pengestøtte basert på en del kriterier, og en av disse heter Post3. I
forbindelse med denne posten kan dere se bildene med litt info. Voksne
menn teller 0 (damer kommer i underrepresenterte grupper i vårt forbund
ettersom under ¼ er kvinner og fåtall av klubbledere), unge voksne (opp til
25) teller 1, ungdom i alderen vi har som satsingsgruppe (13-19) teller 6, barn
under 12 teller 4, og rullestol (og andre med funksjonsnedsettelser som blir
innrapportert) teller 10. Dette betyr at det må jobbes med de områdene får å
få denne type støtte, og vi må forholde oss til de krav som NIF legger når vi
har aktivitet for barn, unge og funksjonshemmede. Dette er også en grunn til at budsjettet har fokus på barn, unge og
funksjonshemmede selv om de fleste klubber tenker at vi har aktivitet for voksne og synes at man bør legge mer penger i serien for
voksne, eller til landslag, men det er det altså ikke inntekter for i forbundet, da det meste av inntektene er øremerket og vi må
dokumentere hva pengene er brukt til og at vi jobber med å utvikle oss som forbund på de områdene.
Regnskapet for 2017 er nå til revisjon og vil bli sendt til klubbene når vi får det tilbake godkjent.

VI BER DERE OGSÅ SENDE OSS INNSPILL PÅ AKTIVITETER KLUBBEN DERES GJØR, MED BILDER !
RUGBY@NIF.IDRETT.NO

Rugbyhilsen
Elisabeth Berentzen, Generalsekretær
30.mars 2018
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