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Nye retningslinjer for prioritering av spillemidler til 

idrettsanlegg.  
Alle idrettens organisasjonsledd med planer eller ideer om bygging 

av idrettsanlegg bør sette seg inn i disse. Delta på våre temakvelder. 

Kalender 

27.08 og 08.09 Idrettsmerkeprøvedager i 

Trondheim 

09.09 Aktivitetslederkurs barneidrett 

Sjetnehallen 

15.09 Temakveld spillemidler og 

idrettsanlegg. Røros 

21.09 Temakveld spillemidler og 

idrettsanlegg.  Nærøysund 

24.09 Temakveld spillemidler og 

idrettsanlegg. Malvik 

12.10 Temakveld spillemidler og 

idrettsanlegg Ørland 

15.10 Temakveld spillemidler og 

idrettsanlegg DIGITALT 

23.10 Trønderidrettens møteplass 2020 og 

Tverridrettslig ungdomssamling 2020  

 

Idrettsstipend for ungdom 

Fylkeskommunen deler hvert år ut stipend til unge idrettsutøvere, 

trenere og tillitsvalgte i alderen 16 - 23 år. Søknadsfrist 31.august.  

Ny kompensasjonsordning for frivillighet og idrett er nå klar 
 

Det nye regelverket for ny koronatiltakspakke for frivillighet og idretten er klart, og er lagt ut på 

www.lottstift.no  

 

Ordningen vil nå dekke flere inntektstap og flere typer arrangementer og annen spesifikk aktivitet sektoren har 

og har hatt som følge av at de har måttet stenge, avlyse eller utsette arrangementer og aktiviteter som de skulle 

fått inntekter fra. 

Viktig presisering: Barn kan utøve flere idretter innen 48 

timer 
Helsedirektoratet har oppdatert sin idrettsveileder. Barn og unge 

under 20 år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt innen 48 

timer og delta i flere grupper per uke. 

Dansk ekspert deler 

viten om ledelse av 

idrettsanlegg 

Videointerview 

Plan for gjenåpning av kontakttrening for voksne i 

breddeidretten 
Norges idrettsforbund har fått i oppgave å utarbeide et forslag til en 

begrunnet og stegvis åpningsprosess for treninger for voksne innen 

kontaktidrettene som krever unntak fra 1-metersregelen. 

 

 

Støtte til utstyrssentraler 2020 fra Fylkeskommunen. 

Søknadsfrist 1. september 2020. Tilskuddsordningen gjelder kun 

for 2020 og søknadene vil bli behandlet administrativt i løpet av 

september. 
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