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Postadresse: Elvenget 20, 7716 Steinkjer 
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Barne og ungdomstrener-konferanse 
 

Norges idrettsforbund, særforbundene og Norges Idrettshøgskole 

(NIH) inviterer til historiens første felles trenerkonferanse på Norges 

Idrettshøgskole i Oslo den 20.-21. september 2019. 

 

Kalenderen  

22. august Konferanse 

"Omdømmepraten" (Verdal) 

24. august Konferanse "Fra ide til 

virkelighet" (Trondheim) 

26. august Kurs om Tilskudds– og 

støtteordninger (Trondheim) 

27. august Idrettsmerkeprøvedag nr. 1 i 

Trondheim høsten 2019 

30. august Seminar og idrettspolitisk 

debatt (Stjørdal) 

30. august Landsturneringen i fotball og 

håndball (Stjørdal) 

30. august Nasjonal idrettsrådskonferanse 

1. september Søknadsfrist idrettsstipend 

for ungdom. Trøndelag Fylkeskommune 

1. september "Før kampen": Idretten 

møter politikerne (Trondheim) 

 

5. september Idrettsmerkeprøvedag nr. 2 i 

Trondheim høsten 2019 

 

10. september Temakveld spillemidler og 

idrettsanlegg (Høylandet) 

 

11. september Aktivitetslederkurs 

barneidrett Trondheim 

 

12. september Temakveld spillemidler og 

idrettsanlegg (Steinkjer) 

23. september Temakvelder spillemidler 

og idrettsanlegg (Stjørdal) 

 

Idrettens Hederskveld 2019 

Årets Hederskveld avholdes 1. november i Trondheim. Sett av 

datoen allerede nå.  

På dagtid gjennomføres også Samspillkonferansen, som vanlig 

 

Idrettsrådskonferanse 2019 

Alle idrettsråd i hele Norge er hjertelig velkommen til Ålesund 

helgen 29.08 - 01.09.19.  

Kurs om Tilskudds– og støtteordninger 
Trøndelag idrettskrets og Idrettsrådet i Trondheim inviterer alle idrettslag i Trøndelag idrettskrets til kurs om 

Tilskudds– og støtteordninger 

Dato: 26. august 2019 Tid: 1800 – 2130 Sted: Scandic Lerkendal 

Pris: kr 300,- som betales via min idrett ved påmelding 

Trønderidrettens møteplass 2019 arrangeres siste helg i oktober 

på Steinkjer. Lørdag 26. oktober blir dagen der det meste skjer. Her 

er noe av innholdet: 

 

• Særidrettenes egne forum for egne målgrupper 

• Fellesforum for alle særidretter 

• Forum for Idrettsråd 

• Tverridrettslig treningssamling for utøvere 13-16 år. 

NIF tar kostnadsnivået i idretten på alvor 

Tall fra Frivillighet Norge viser at i 27 % av barnefamiliene med ett 

til to barn har èn eller flere i familien latt være å delta på en 

fritidsaktivitet på grunn av kostnaden. 
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