
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ja, som idrettsutøver kan du testes av Antidoping Norge» 

»Antidopingskolen» skal nå unge utøvere i norsk idrett  

Antidoping Norge har laget 10 filmer om doping som setter alle i norsk 

idrett mer inn i problemer og utfordringer knyttet til doping.                                                                  

Se også: Bli et rent idrettslag du også! 

 

 

 

 

Årsmøtetiden nærmer seg raskt. Ta kontakt med oss om det er noe dere 

lurer på. Vi forsøker å hjelpe så fort vi kan.  Ønskes kurs av idrettslig karakter 

organisatorisk, eventuelt innenfor anlegg.  Ta kontakt!                                                                       

.                                                                                        

 

KALENDER: 

15.02.2018 Temakveld om 

gjennomføring av årsmøte i idrettslag i 

Trondheim 
 

06.04.2018 Aktivitetslederkurs på Rørvik 

 

17.04.2018 Kurs i klubbens styrearbeid i 

praksis på Hitra 

 

05.05.2018 Idrettskretsting 

 

 

Har du årets idrettsanlegg 2018? 

I fjor var det Oslo Skatepark som ble årets idrettsanlegg. Nå skal 

Idrettsforbundet, Kulturdepartementet og BAD, PARK og IDRETT finne ut 

hvem som har det fineste og mest praktiske idrettsanlegget i 2018. Fristen 

for å søke er 7. februar. 

Ni anbefalinger til alle foreldre som har barn i idretten 

Er du en forelder og ønsker at ditt og andres barn skal få mest mulig ut av 

ditt engasjement i idrettslaget? Olympiatoppen har laget 9 anbefalinger for 

hvordan du som idrettsforelder best kan bidra for å best skape et godt 

utviklings- og idrettsmiljø for dine og andres barn. 

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 

 

   Aktivitetslederkurs Inderøy 

Trøndelag idrettskrets 

Nyhetsbrev februar 2018 

Ny Virksomhetsplan/Strategisk Plan 2018-2020 ut på høring 
 

Vårt utkast til dokumentet sendes nå ut på høring til alle. Vi håper at dere griper muligheten til å være med på å forme 

Trøndersk idrettspolitikk i kommende tingperiode. Basert på de ulike innspill vurderer styret disse og utarbeider sitt 

endelig forslag som da fremlegges fram for behandling på idrettskretstinget 5. mai 2018. Høringsfrist: 2.mars 2018 

Svar sendes til: trondelag@idrettsforbundet.no. Hvis du har spørsmål -  ta kontakt! 

 

  
 

Tinget i Trøndelag Idrettskrets gjennomføres på Scandic Hell Hotell 5. mai 

2018. Selve tingforhandlingene starter kl. 11.30 og er beregnet ferdig kl. 

15.30. Alt om Tinget finner du: HER 

 

 

E-læring fra NIF.  

Det finnes nå flere typer kompetanse som du kan tilegne deg via e-læring. 

Klikk deg inn her å se om dette er noe for deg. 

 

Økonomi! Har du en god verktøykasse 

for å holde styr på økonomien i en klubb 

eller idrettslag? Se på denne her! 

Viktig informasjon til idrettslag om 

behandling av personopplysninger og 

informasjonssikkerhet. Nye 

bestemmelser trer i kraft 25. mai i 

Norge. 
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