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Lisens & forsikring
Støtteordninger
Årsmøte i klubber
Antidoping
Fredskorpset – en
ny mulighet
Dommerkurs

NYTT ÅR OG NYE MULIGHETER!
I strategiplanen er det fokus på å få bedre rugbyklubber, samt flere ungdommer 13-19. I 2018
vil vi øke støtten til de som satser på ungdom 13-19. Etter neste styremøte som avholdes 6
februar vil det kommer mer info til klubbene om dette.
Kalender for sesongen finner dere nå på websiden.
NB: noen korte frister for søknader om tilskudd, samt dommerkurs

LISENS OG FORSIKRING 2018 – PREMIER Å VINNE
Oppdatert info finner du på rugby.no om lisenser og forsikringer for 2018, også forsikringsbevis og
vilkår http://www.rugby.no/om-nrf/lisens/
Vi trekker 20 heldige vinner av gavepakke som dere ser på bildet, blant de 100 første som betaler
sin lisens gjennom mindrett. https://minidrett.nif.no/
Spillerlisensen gjelder for et kalenderår 1.1.18 til 31.12.18. Alle barn i Norge er forsikret av NIF opp
til dagen de fyller 13 år dersom de er medlem av en klubb og har betalt klubbmedlemskapet.
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

LES MER OM STØTTEORDNINGER 2018
Norges idrettsforbund har en rekke støtte- og tilskuddsordninger for idrettslag, som kan generere
penger i klubbkassa. I linken finner dere oversikt over hvilke ordninger ditt idrettslag ikke bør gå glipp
av i 2018. Noen få tastetrykk kan gjøre stor forskjell for din klubbøkonomi.
NRF oppfordrer klubbene til å søke midler. Rullestolrugby har fått mange tusen gjennom søknader de
siste årene, og 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
kontakt med 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/disse-stotteordningene-ma-ikke-ditt-idrettslag-ga-glipp-av-i-2018/

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
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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
Denne stiftelsen har også to hovedfrister for å søke midler. Det er også mulig å søke igjen 15. august. Mer info finner
du https://www.extrastiftelsen.no/

ÅRSMØTER I KLUBBER – SEND OSS DIN KLUBBS ÅRSRAPPORT!
De fleste klubber gjennomfører sine årsmøter i disse dager for året 2017. Frist er 31 mars. I 2017 ble Tromsø RK,
Valhall RK, Gloppen RK, Holmlia RK lagt ned av idrettskretsene pga manglende rapportering. Send klubbens
årsrapport og regnskap fra årsmøtet! 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/

ANTIDOPING – TA ELEKTRONISK TEST !
Rugby Norge skal bli Rent Særforbund. Klubben har ansvar for å formidle dette budskapet til alle utøvere.
Opprett ny bruker 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 utleveres elektronisk. Alle som tar testen
registreres i ADNO. NRF kan hente ut lister. Enhver rugbyspiller i trening og konkurranse skal ha gjennomført
dette. Det vil bli tatt stikkprøver av spillere i en kamp eller trening. Ta testen nå ! http://www.renutover.no/

SOL, STRAND & RUGBY I CAPE TOWN, SØR – AFRIKA, FRISTER DET?
Nå har du muligheten til å dra på et rugbyeventyr gjennom vår utveksling med Western Province i
Sør Afrika, dersom du er mellom 20-30 år. Oppholdet er aug/sep 2018 – mai 2019. Det kan
kombineres med studie på Norges Idrettshøyskole. Frist er 15 februar, og for mer info kan du
sende epost til rugby@nif.idrett.no
https://www.idrettsforbundet.no/Kalender/idrettens-fredskorps2/

DOMMERKURS – WORLD RUGBY MATCH OFFICIAL LEVEL 1 KURS
Nå har du muligheten til å bli med på dommerlaget. Er du 14 år, og medlem i en av våre klubber så
kan du melde deg på. Instruktør er George Mossford fra Finland RU.
Når: 10. februar
Hvor: Bergen, Idrettens Hus
Kost: 200,Påmelding (og andre spm om kurset) til severine.lescoffit@gmail.com ASAP

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