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Sammendrag
Rullestolrugby er i løpet av de siste 20 årene blitt en av de største og mest populære
handikapidrettene i verden. Vår klubb ble dannet i 1996 og har siden da vært eneste
rullestolrugbyklubb i Norge. Vi er i dag 13 spillere og har et samarbeid med Sunnaas sykehus
for rekruttering av nye spillere. Vi hadde lyst til å arrangere en rekrutteringssamling en helg i
juni 2010 hvor vi inviterte aktuelle spillere fra hele landet.
Rekrutteringssamlingen rullestolrugby ble gjennomført 11. - 13. juni 2010. Målet med
prosjektet var å få startet opp flere rullestolrugbylag i Norge og også rekruttere flere spillere
til vårt lag. Vi ønsket også å etablere et lag til her i Østlandsområdet. Målgruppen er
hovedsakelig tetraplegikere (dvs. personer som har brukket nakken). Andre kader/sykdommer
er også aktuelle, men det er et krav i rullestolrugby at spillerne skal ha redusert funksjon i
både armer og ben.
Dessverre ble antall deltakere lavere enn vi hadde håpet og den geografiske spredningen var
ikke så gunstig med tanke på målsettingen. Vi hadde håpet på rundt 15 deltakere pluss
assistenter, men bare 5 aktuelle spillere meldte sin interesse. Samlingen ble likevel
gjennomført og målsettingen ble delvis nådd. I Bergen er arbeidet i gang med et nytt lag og vi
har fått flere spillere på vårt lag, men vi har ikke fått et lag til her i Østlandsområdet og heller
ikke noe i Trondheim og Kristiansand.

1. Bakgrunn for prosjektet/Målsetting
Bakgrunn
Rullestolrugby er i løpet av de siste 20 årene blitt en av de største og mest populære
handikapidrettene i verden. Vår klubb ble dannet i 1996 og har siden da vært eneste
rullestolrugbyklubb i Norge. Siden 1997 har vi deltatt i den svenske serien og har også deltatt
i en del internasjonale turneringer, blant annet tre Europamesterskap. Vi er i dag 13 spillere og
har et samarbeid med Sunnaas sykehus for rekruttering av nye spillere. Vi hadde lyst til å
arrangere en rekrutteringssamling en helg i juni 2010 hvor vi inviterte aktuelle spillere fra
hele landet. Med økonomisk støtte slik at interesserte kunne få dekket reise og opphold hadde
vi et håp om at vi skal klare å få til en slik samling. Vi hadde også lyst til å invitere en meget
dyktig trener som vi har en del kontakt med. Han er en tidligere landslagsspiller for Canada
som nå er landslagstrener for Sverige.
Målsetting
Målet med prosjektet var å få startet opp flere rullestolrugbylag i Norge og også rekruttere
flere spillere til vårt lag. Vi ønsket også å etablere et lag til her i Østlandsområdet.
Målgruppe
Målgruppen var hovedsakelig tetraplegikere (dvs. personer som har brukket nakken). Andre
skader/sykdommer er også aktuelle, men det er et krav i rullestolrugby at spillerne skal ha
redusert funksjon i både armer og ben. Personer som kan være aktuelle som trenere,
dommere, klassifisører, ledere etc. ville vi også gjerne ha med.
Framdriftsplan
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Februar 2010: Sende ut invitasjoner, bestille hall.
Mars 2010: Forhåndsbestille hotellrom.
Mai 2010: Endelig bestilling hotellrom, bestille mat, forberedende møter.
Juni 2010: Gjennomføre rekrutteringssamlingen.

2. Prosjektgjennomføring/Metode
Samlingen ble gjennomført i henhold til framdriftsplanen. Dessverre ble antall deltakere
lavere enn vi hadde håpet og den geografiske spredningen var ikke så gunstig med tanke på
målsettingen. Vi hadde håpet på rundt 15 deltakere pluss assistenter, men bare 5 meldte sin
interesse. Med så få deltakere valgte vi å gjennomføre samlingen uten hjelp fra innleid trener.
På grunn av litt sykdom og bilproblemer ble også antall deltakere fra vår klubb noe redusert.
Samlingen ble gjennomført 11. - 13. juni 2010 med treninger i Holmestrandhallen og
overnatting på Scandic hotell i Asker. Treningene ble gjennomført med litt teori og
gjennomgang av regler før noen tekniske øvelser. Begge dager ble avsluttet med inndeling i to
lag spilling av kamper.

3. Resultater og resultatvurdering
På den negative siden ble som nevnt ovenfor deltakelsen noe lavere enn vi hadde håpet på og
den geografiske spredningen på deltakerne var lite heldig med tanke på oppstart av et nytt lag.
Deltakerne var fra Nesna, Stranda, Bergen, Sandnes og Tønsberg.
På den positive siden gikk gjennomføringen av samlingen veldig bra, både treninger,
transport, bespisning og innkvartering. Deltakeren fra Tønsberg trener nå med laget vårt
ukentlig og har deltatt på våre månedlige helgetreninger. Deltakerne fra Stranda og Bergen
har også deltatt på noen av helgetreningene våre og i Bergen er de i ferd med å starte opp et
nytt lag.
Ut fra tidligere erfaringer er tetraplegikere og andre med tilsvarende omfattende
funksjonshemminger en vanskelig gruppe å rekruttere. Dette kommer nok mye av usikkerhet
med hensyn til egne ferdigheter og også usikkerhet på reising og overnatting på steder uten de
hjelpemidler de har hjemme. Vi synes likevel at 5 deltakere var et litt skuffende antall, men
det er likevel mer enn vi har fått til tidligere.

4. Oppsummering/Konklusjon/Videre planer
Oppsummering
Rekrutteringssamlingen ble gjennomført som planlagt, men med færre deltakere enn
forventet.
Konklusjon
I forhold til målsettingen er resultatene litt dårligere enn vi håpet på. I Bergen er arbeidet i
gang med et nytt lag og vi har fått flere spillere på vårt lag, men vi har ikke fått et lag til her i
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Østlandsområdet og heller ikke noe i Trondheim og Kristiansand. Målene med samlingen er
delvis nådd.
Videre planer
Kontakten med deltakerne opprettholdes og de inviteres jevnlig til våre helgesamlinger. Vi vil
også følge opp og hjelpe til med oppstarten av laget i Bergen.

Vedlegg
Regnskap rekrutteringssamling 2010
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