
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                       

KONTAKTINFORMASJON FOR TrIK: 

Postadresse: Elvenget 20, 7716 Steinkjer 

E-post: trondelag@idrettsforbundet.no 

Telefon: +47 90235000  

➢ Besøksadresse Trondheim:  

       Ingvald Ystgaardsvei 3 A i 3. etasje        

➢ Besøksadresse Steinkjer:  

       Elvenget 20 i 3. etasje 

 

Trenger ditt idrettslag hjelp til 

regnskapsføring?                                             

Mer informasjon vår tjeneste finner du  HER 

Temakveld foreldrerollen -                          
Du kan gjøre en forskjell 

Foreldre er en viktig og helt nødvendig 
ressurs i norsk idrett. Denne temakvelden 
skal gi alle foreldre/foresatte god innsikt i 
hvordan god barneidrett skal være. 
Temakvelden varer ca. 2 timer. 
Temakvelden gjennomføres i det enkelte 
idrettslag på forespørsel. Les mer om 
innhold og modulene her: Invitasjon 
 

 Viktig! Endring i politiattestordningen                                                                         

Mye er uavklart enda og inntil videre oppfordrer Idrettsforbundet 

idrettslaget til å gjøre: Inntil vi har fått en avklaring på hva fremtidig praksis 

blir, oppfordres det enkelte idrettslag til å avvente å søke om ny politiattest 

for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget. Så snart vi får 

avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i 

fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å 

anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år. Les mer om 

saken HER 

 

 

 

 

Medlemsregistreringa- Det har gått ut en melding/påminning til laga som 

ikke har registrert enda. Support beklager om noen av de som har 

registrert ferdig har fått denne eposten.                                                                                     

Rapportering i KlubbAdmin  For mer info se HER 

 

  

 

AKTIVITETSKALENDER:    

03.05  Kurs i økonomi og regnskap, Trondheim 
05.05   Idrettskretsting, Stjørdal 
23.05  Temakveld idrettsanlegg og spillemidler, Grong 
24.05 Temakveld idrettsanlegg og spillemidler, Namsos 
29.05 Temakveld idrettsanlegg og spillemidler, Steinkjer  
31.05 Invitasjon til kurs om økonomistyring og regnskap i et idrettslag!  
Sted: Overhalla 
05.06 Temakveld idrettsanlegg og spillemidler, Stjørdal 
 

 

 

Behandling av personopplysninger og                         

informasjonssikkerhet i idretten 

Det innføres en felles personvernlov i EU og Norge 25. mai 2018. En ny 

norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i 

idretten er første steg på veien, vedtatt av Idrettsstyret 14. desember 

2017. Den erstatter de gamle retningslinjene for databehandling i idretten 

fra 2004. Les mer om dette HER 
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Invitasjon til Temakvelder Idrettsanlegg og 
spillemiddelsøknader.                                                                                                    

Temakveldene holdes i denne omgang på 
Grong, Namsos, Steinkjer og Stjørdal.  

Mer informasjon om kveldene finner du HER 

HOLD MIDT-NORGE RENT 

Fellesryddeaksjon?                                                    

Bli med og vinn opptil 10 000 kroner! 😊 

Når skal vi rydde? Strandryddeaksjonen 
arrangeres fra 1.5. – 20.6. Ønsker du å rydde 
før/etter er det også selvfølgelig greit, men 
da kan vi ikke garantere at vi kan hente 
avfallet. For å bli med i konkurransene må du 
rydde før 20. juni. 

Klubbutvikling- Temamøter og kurs  

 HER finner du eksempler på hva vi kan levere av kompetansetiltak i ditt 
idrettslag.  Kurs, tema innenfor Barne- og ungdomsidrett, Paraidrett, 
klubbutvikling og organisasjonskurs. Vil du utvikle klubben videre- Ta 
kontakt med oss!  
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