Trøndelag Idrettskrets
Nyhetsbrev juni 2018
Sommerhilsen fra organisasjonssjefen
Oppsummering av 1. halvår med ønske om en god og aktiv sommer.
Les hele Sommerhilsenen 1. halvår som Trøndelag Idrettskrets HER

Idrettskretsen besøker Idrettsrådene
Formålet med besøkene er å bli bedre kjent med Idrettsrådene, hva som skjer av idrettsaktivitet i kommunene
og om det er behov for støtte i en eller annen form. Besøkene fortsetter etter sommeren. Mer om besøkene 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

ALLE MED–Stafetten - Alle kan delta!
Fritidserklæringen har som mål at alle barn skal ha mulighet til å
delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av
familiens sosiale og økonomiske situasjon. Les mer- HER

Søknadsfristen for Momskompensasjon nærmer seg
Merk søknadsfristen: 15. august 2018

Tillitsmannsklubbens stipend

Aktivitetskalenderen
28. august. Klubbens styrearbeid i praksis
Innherred
4. september. Idrettsmerkeprøvedag i
Trondheim
17. august. Konferansen «fra IDE til
VIRKELIGHET»
5. september. Aktivitetslederkurs
barneidrett i Trondheim
20. september. Idrettsmerkeprøvedag nr.
2 i Trondheim
26. september. Samling for daglige ledere
i idrettslag/klubber 2018

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

Hva er aktivitetslederkurs barneidrett?
Kurset går over tre kvelder, pluss 2 timer E-læring (selvstudium).
Kurset gir en god forståelse av det spesifikke med å trene barn, hvor
tema som trenerrollen og barneidrettens verdier blir grundig behandlet.
I tillegg får man massevis av idéer til leiker, stafetter, øvelser og
aktiviteter som gir mestringsopplevelser og fremmer barns motoriske
utvikling og bevegelsesglede! Det er både praktiske og teoretiske
økter alle kvelder. Les mer om kurset og påmelding: HER
KONTAKTINFORMASJON for Trøndelag idrettskrets:
Postadresse: Elvenget 20, 7716 Steinkjer
E-post: trondelag@idrettsforbundet.no Telefon: 9023 5000

Hvilke tre oppgaver
er viktigst for hele
norsk idrett i årene
fremover?
Norges idrettsforbund spør alle
idrettslag om hvilke tre
oppgaver som er viktigst for
hele idretten i årene som
kommer. Vi anbefaler alle å gi
sine innspill.

