Trøndelag Idrettskrets
Nyhetsbrev august 2018
Trøndelag Idrettskrets søker engasjerte ungdommer til vårt ungdomsutvalg!
Ungdomsutvalget skal rekruttere nye medlemmer for perioden 2018-2020 og søker etter engasjerte ungdommer i alderen
15-25 år. Vi ønsker oss medlemmer fra ulike idretter, fra ulike steder i fylket, men viktigst er tid og lyst til å bidra. Vi ber
derfor idrettslag, særkretser og idrettsråd om hjelp til å finne gode kandidater. Les mer her

Extrastiftelsen.
Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges
idrettsforbund. Informasjon om ExtraStiftelsen finner du HER.
Søknadsprosessen for oppstart 2019 - Informasjon finner du HER

Aktivitetskalenderen

28. august. Klubbens styrearbeid i praksis

Viktig: Endring i politiattestordningen:

Innherred

Dette oppfordrer Idrettsforbundet idrettslaget til å gjøre

29. august. Temakveld: Trening av barn
og unge med AD/HD, Tourettes
syndrom, Asperger o.l.

Aktivitetslederkurs barneidrett starter i Trondheim
5. september!

5. september. Aktivitetslederkurs
barneidrett i Trondheim

Dette er «basiskurset» for alle som skal lede barn i aktivitet, enten
i allidrett/idrettsskoler eller i en spesiell idrett. Lenke til kurset

30. august. Idrettsmerkeprøvedag i
Trondheim

Tillitsmannsklubbens stipend

4. september. Idrettsmerkeprøvedag i
Trondheim

Hensikten med stipendet er å stimulere utøvere i alderen 16-18 år
og lag til videre utvikling. Søknadsfrist: 20. august. Les mer her

20. september. Idrettsmerkeprøvedag i
Trondheim
26. september. Samling for daglige ledere i

Idrettens Hederskveld 2018 er satt til 19. oktober

idrettslag/klubber 2018

Datoen er satt og vi ber alle holde av dagen for vårt fantastiske
Hederskveld. Den blir i Trondheim i år og første gang som
Trøndelag idrettskrets. Mer info kommer.

Besøk hos Idrettsrådene. Idrettskretsen
fortsetter å besøke idrettsrådene.

Alle Fleridrettslag får gratis besøk av idrettskretsen
Har ditt idrettslag utfordringer på drift og ledelse? Ønsker dere å
øke kompetansen innad i idrettslagets styre? Da er et besøk fra oss
i idrettskretsen en super måte å komme i gang på. Ta kontakt med
oss så avtaler vi ett besøk hos dere.

KONTAKTINFORMASJON for Trøndelag idrettskrets:
Postadresse: Elvenget 20, 7716 Steinkjer
E-post: trondelag@idrettsforbundet.no Telefon: 9023 5000

KOMPETANSETILTAK:
For alle idrettslag tilsluttet
trøndelag idrettskrets.
Vi har laget en liste over
hvilke kompetansetiltak vi
kan levere i ditt idrettslag
Klikk her

