Norges Rugbyforbund
Norwegian Rugby Federation
Akseptbrev
Akseptbrev vedrørende skoleprosjekt høsten 2014.
Norges Rugbyforbund viser til søknad fra _______________________(klubb) om midler til å gjennomføre
rugby skoleprosjekt over en tre års periode.
Vi tilbyr dere ______________

kr i støtte til dere for høsten 2014, dette utbetales i to omganger.

I tillegg til målene, informert om i søknadene, har forbundet noen kriterier dere må oppfylle som klubb.
For å kunne motta støtte forplikter alle klubbene som er involvert i prosjektet, seg til følgende:
1. Delta på klubbutviklingskurs gjennom Idrettskretsen i løpet av 2014 og sende statusrapport til
Rugbyforbundet med oversikt over; styret, trenere, dommere, politiattestansvarlig, frivillige,
spillere i forskjellige aldersgrupper med faste oppgaver, avtaler med skolene som er med på
prosjektet og ansvarsoppgaver for prosjektet, hvem gjør hva.
- 50% av styret til klubber som mottar støtte skal til enhver tid ha gjennomført
klubbutviklingskurs.
2. Klubbene utdanner 4 nye trenere på Trener 1.kurs i regi av Rugbyforbundet. Evt. Videreutvikling
av eksisterende trenere etter avtale med Rugbyforbundet.
3. Klubbene utdanner 3 dommere som tar dommerkurs gjennom Rugbyforbundet, og forplikter seg til
å dømme 6 kamper eller i 6 turneringer i løpet av 12 mnd. etter gjennomført kurs.(sjekker med Sev
om de kan rapportere til henne)
4. Arrangere minimum 1 turnering i halvåret med minimum 3 skoler og 6 lag.
5. Følge lover og regler fra NRF & NIF, samt Code of Conduct.
"Vi erkjenner at opplysningene i vår søknad er korrekte. Skulle prosjektet ikke bli gjennomført etter
prosjektbeskrivelsen, eller overnevnte forpliktelser ikke blir fulgt, vil eiendeler innkjøpt med tildelte midler tilfalle Norges
Rugbyforbund, og at fremtidig støtte blir stoppet.
Vi er klar over at regnskap og rapporter for prosjektet må være forbundet i hende innen 11. januar for høsttildelingen, og
11. juli for vårtildelingen. Møtes ikke denne fristen, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt i sin helhet.
Blir klubben nedlagt, tilfaller alle eiendeler innkjøpt for tildelte midler Norges Rugbyforbund.»

Leder av klubben

__________________________
Navn

Leder medsøkende klubber

_____________________
Navn

Prosjektleder for skoleprosjektet

_________

_____________

Signatur

Dato & Sted

_________

_____________

Signatur

Dato & Sted

___________________

___________ _______________

Navn

Signatur

Dato & Sted

Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway Org.nr.: 979 922 566
Telephone: +47 21 02 98 45 E.mail: rugby@nif.idrett.no www.rugby.no

