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Oppdatering fra sekretariatet  

Medlemskontingent for 2023 
Sekretariatet minner om at kontingentkravet for 2023 sendes ut i begynnelsen av januar 2023 med 
betalingsfrist 31/1-23. Merk at kontonummer for medlemskontingent i 2023 vil være endret som 
følge av innføring av ny medlemsdatabase. Minner også om at nye medlemmer som har meldt seg 
inn i november og desember ikke har blitt fakturert for kontingent for 2022.  

RUBIC medlemsdatabase 

LM 2022 ba Forbundsstyret gjennomgå rutiner rundt kontingentinnbetaling og komme opp med et 
system som i større grad sikrer at alle mottar og betaler kontingent innen utsendelse av 
kontingentkrav for 2023. Videre ba LM 2022 Forbundsstyret om å utrede alternativer til dagens 
medlemsdatabase løsning, herunder utvikling av eksisterende register eller overføring til et helt nytt.  

Forbundsstyret har valgt å benytte en løsning levert av RUBIC som svarer på begge oppdragene fra 
LM 2022. 

RUBIC benyttes av mange lag og foreninger i Norge og har over 1000 kunder og 350.000 brukere, så 
sannsynligheten for at mange av NROFs medlemmer har erfaring med systemet er stor.  

Løsningen finnes på www.rubic.no – Rubic medlem- hvor den enkelte medlem og avdeling vil få 
innloggingsmuligheter når opplæring er gjennomført. App – Rubic connect - finnes på App 
Store/Google Play. 

Medlemsregister og historiske data er overført fra gammelt til nytt system og vil være tilgengelig når 
løsningen er oppe og går. På grunn av «frys» ifm overgangen fra gammelt til nytt system vil det 
kunne forekomme enkelte mangler ift innmeldte rettelser i november og desember. Dette vil bli 
rettet løpende av sekretariatet, i tillegg til at den enkelte kan gjøre oppdateringer selv. 

NROF sentralt vil sørge for fakturering av medlemskontingent gjennom den nye løsningen som gir 
mulighet for å betale via avtalegiro, e-faktura, vipps og bank-/kredit kort. Merk at det blir nytt 
kontonummer og betalingsinformasjon for medlemskontingenten. 

På min side vil den enkelte kunne se sitt medlemskort og ha redigeringsmuligheter for å bidra til å 
vedlikeholde egen kontaktinformasjon 

Løsningen vil inneholde en oversikt over sentrale og lokale aktiviteter som vil være lett synlig og gi 
muligheter for påmelding og registrering av aktiviteter.  

Opplæring 
Alle avdelinger ble gitt mulighet for å bli orientert om løsningen gjennom webinar 13. desember 
2022.  

Kursing av avdelingene vil bli gjennomført 3 torsdager i januar (samme kurs hver kveld). Deretter vil 
påloggingsinformasjon bli sendt til alle medlemmer. 

 

http://www.rubic.no/


Det finnes mer informasjon om systemet på rubic sine hjemmesider - 
https://rubic.zendesk.com/hc/no og på  https://www.youtube.com/@rubicasyoutube 

 

Status i materiellanskaffelser 

Forbundet har nå fått tilsendt hovedparten med Aimpoint sikter som var bestilt. Disse er sendt i 
posten til alle de medlemmer som har bestilt. Det siste partiet med sikter vil bli sendt til de 
avdelingene som har fått dette tildelt, så snart dette er på plass. 

Vi varslet tidligere om noen forsinkelser på leveransene av HK MR 233. Riflene som ble lovet i 
november er nå på plass i Norge. Kun noe papirarbeid gjenstår før utsendingene starter. Riflene vil bli 
sendt direkte fra importør til de som har levert sine godkjente ervervssøknader til importøren.  

Heder 

Følgende har i 2022 blitt hedret av NROF: 

NROFs hederstegn: Jørn Buø, Sigmund Kannelønning, Nils Otto Pleym, Daniel Hagen, Erik Johansen, 
Jon Gerhard Reichelt, Bjørn Colding. I tillegg har Åge Lier fått utdelt sitt hederstegn fra 2018. 

NROFs hedersplakett: Stord Pistolklubb, Onar Onsrud, Oddvar Rommetveit, Kjersti Soleim, Hilde 
Kristin Stensen, Erik Schjenken, Audun Mellesmo, Åge Ånensen, Tore Idsøe. 

NROFs Coin: Simon Gerhard Simonsen, Sigmund Mongstad, Sigmund Kannelønning, Jarle Watne, 
Frode Kloster, Erik Schjenken, Bård Arnljot og Tore Morten Larsen. 

Aktiviteter fremover 

Sekretariatet oppfordrer alle medlemmer til å delta på lokale og sentrale aktiviteter. Oppdatert 
oversikt over sentrale aktiviteter ligger på nrof.no. 

• Ball Pro Patria 2023 arrangeres lørdag 4.mars klokken 18:30 i Arendal gamle rådhus. 
Ballinvitasjon kommer på nyåret. 
 
 

Ferie i sekretariatet 

Sekretariatet avvikler ferie/avspasering f.o.m 22. desember 2022 t.o.m. 1. januar 2023. 

Spørsmål og innspill til NROF sentralt 

Forbundsstyret og sekretariatet er opptatt av god kontakt med medlemmer og avdelinger, og ønsker 
å legge til rette for at aktiviteten lokalt blir best mulig. Vi er derfor glade for innspill og kommentarer. 

Her er vår kontaktinformasjon:  

NROF e-post: post@sekr-nrof.no 

Erik Gustavson  22 47 82 41/474 83 706 
Erik.gustavson@sekr-nrof.no 

Ståle Sandholt  22 47 82 49/913 67 716  
Stale.sandholt@sekr-nrof.no 

Ole Kristian Haagenrud  22 47 82 46/994 48 257 
Ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no 

Morten Wroldsen 22 47 82 48/901 44 535 
Morten.wroldsen@sekr-nrof.no 

 
 
 

https://rubic.zendesk.com/hc/no
https://www.youtube.com/@rubicasyoutube
mailto:post@sekr-nrof.no
mailto:Erik.gustavson@sekr-nrof.no


Postadressen vår er: 
NROF 
Bygning 60, Akershus festning 
Postboks 1550, Sentrum 
0015 Oslo 
 

Følg NROF på sosiale medier 
Følg med på www.nrof.no, på Facebook https://www.facebook.com/NROFreserve og på Instagram 
https://www.instagram.com/norskreservistforbund/ 
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