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Høstsesongen er i gang. Det er mye aktivitet planlagt, og vi håper å se klubben deres både på
banen, og på klubbledersamlingen.
Vi ønsker også at klubber sender oss informasjon om viktige hendelser eller aktivitet som vi
kan dele via sosiale medier og nyhetsbrev.

LISENS OG FORSIKRING 2017
Vi minner om lisens nå når høstsesongen er i gang. Dommeren har ansvar for å sjekke at alle
spillerne er lisensierte. Men klubben har også et ansvar, og ikke minst spilleren selv. Vi har
laget et infobrev med vanlige spm & svar som kommer til å legges ut på websiden om kort
tid. Alt ligger oppdatert på rugby.no om lisenser og forsikringer for 2017, også

forsikringsbevis og vilkår http://www.rugby.no/om-nrf/lisens/
Dersom du har betalt, men ditt lisenskort ikke viser betalt, så kan det være forskjellige grunner til dette, vi har hatt litt problemer
med informasjon fra de som har betalt via vipps eller kontant. Dersom dere ikke er registrert som betalt, vil det skape utfordringer
dersom dere får en skade, det viktig at dere sjekker status. Er dere usikker så ta kontakt med rugbykontoret rugby@nif.idrett.no
Stavanger RK er laget med flest lisenser, og Sandviken RK er prosentvis best (prosent som har lisens mot medlemstall) Bra jobba!

GJENSIDIGESTIFTELSEN - FRIST 15. SEPTEMBER
Gjensidigestiftelsen feirer 10 år i år, de deler ut midler til både lokale og nasjonale prosjekter. Mer info
om hva man kan søke midler til, og hvordan søke finner dere her: http://www.gjensidigestiftelsen.no/

GRASROTPRIS FOR UNGDOMSSATSING – FRIST 24.SEPTEMBER
Gjør din klubb noe extra for ungdommen? Grasrotprisen på 50 000,- deles ut til en vinner, og i tillegg deles det ut tre premier på kr
10 000,- til klubber som gjør noe extra for at flere ungdommer skal få et tilbud i idretten.
Grasrotprisen er øremerket ungdomsidrett, og deles ut til et idrettslag som øker rekrutteringen
eller forebygger frafall blant ungdom.
Prisene er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norges Idrettsforbund. Alle idrettslang som
søker må være registrert i frivillighetsregistrert og motta grasrotandel fra Norsk Tipping
Les mer om dette her: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/80.000-kroner-skal-ut-gjor-ditt-idrettslag-noe-ekstra-forungdommene/
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KOMPETANSEHELG
Sett av siste nest siste helg i november, da blir det ny kompetansehelg. Denne gang i Bergen. Det er sendt ut en
spørreundersøkelse for å undersøke hva som er ønsket av tema på denne samlingen. Spørreundersøkelsen var
basert på svar og tilbakemeldinger fra forrige samling. Vi har fått mange svar, og er godt i gang med
planleggingen. 25 & 26 november, lørdag på Idrettens Hus i Bergen, og søndag på Clarion Flesland, lørdag kveld
blir det Movember turnering i Haukelandshallen. Program og påmelding kommer.

FREDSKORPSUTVEKSLING
Ebrahim (Iby) Allie, er på plass i Bergen. Bergen rugbyklubb var eneste som viste sin interesse for å være
vert for årets fredskorpsdeltager. Iby skal bistå alle klubbene i Hordaland med utvikling av rugby for barn &
unge. Han har bakgrunn som youth developement coach fra Western Province i Sør Afrika. Iby kommer
også til å være tilgjengelig om andre klubber har gode barn & ungdomsprosjekter som man trenger hjelp
til. Da må klubben søke i god til til forbundskontoret, send epost: rugby@nif.idrett.no Søknad må være
inne minimum to mnd før arrangementet skal finne sted.
Synes DU det høres gøy ut med et år fylt av rugby i Cape Town, Sør Afrika? Et av hovedmålene med
utvekslingen denne runden, er å få til en to-veis utveksling, og dersom dette er noe DU kan være
interessert i, så kan du ta kontakt med GS elisabeth.berentzen@nif.idrett.no for å høre mer om hva dette
dreier seg om. Vi skal jobbe med å synliggjøre mulighetene som finnes med denne utvekslingen i hele sesongen.

TRENERLØYPA
Styret har vedtatt ny gjennomgang av trenerløypa (sak 71/17) på styremøte nr 7, Klubbutviklingsutvalget med
leder; styremedlem Karl Fredrik Velle, har tatt over ansvaret med oppbygging av trenerkurs. Forbundskontoret
vil arrangere kurs når de er ferdigstilt, og godkjent av styret og NIF.
NIF har laget egen webside for trenerutdanningen, og for de interessert kan dere lese mer, og finne elæringskurs her:
https://www.idrettsforbundet.no/trenerloypa/

NM-UKA 2018
Styret har vedtatt (sak 82/17) på styremøte nr8. å delta på et nytt prosjekt i regi av NIF, NM-uka
2018. Sammen med flere særforbund skal vi legge NM i rugby 7s og rullestol til Stavanger. Les mer
her: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/idretts-norge-star-sammen-om-nm-uka/
Dette er basert på SM-veckan i Sverige som er blitt en suksess. http://www.rf.se/Arbetsrum/SMveckanvinter
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SKOLEPROSJEKT
Horten, Sandviken, Porsgrunn, Bergen, Lillestrøm og Tønsberg, har alle søkt og fått godkjent
skolerugbyprogram. Vi ønsker klubbene lykke til, og håper å se mange nye ungdommer på
rugbybanen.

SKADEFRI
Vi skal få en plass på: http://skadefri.no/
Som et ledd i å få ned skadestatistikken vår, skal vi fremme forebygging. Spillerne; Sofie Hippsley og Nicolai
Neuman har begge sagt ja til å demonstrere hvordan vi kan forebygge skader i rugby. Følg med for
oppdateringer. Vi publiserer på fb når rugby er lagt til på skadefri.no.

VENNLIGST SEND OSS INNSPILL PÅ AKTIVITETER KLUBBEN DERES GJØR!

Rugbyhilsen
Elisabeth Berentzen, Generalsekretær
11. september 2017

Norges Rugbyforbund, Sognsveien 73, PB 5000, 0840 Ullevål
E-post : rugby@nif.idrett.no

side 3

