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Sammen skal vi få 10.000 barn i aktivitet i sommer
Idretten og kulturlivet er blitt hardt truffet av koronakrisen, og mange tilbud står i fare for å forsvinne. Spesielt
tilbud til barn og unge rammes, og for mange står sommeraktivitetene i fare for å utgå. Det vil vi helst unngå.
Vi setter av ti millioner kroner av vårt samfunnsutbytte til sommeraktiviteter for barn og unge. Lag og
foreninger som tilbyr aktiviteter for barn i alderen 8-15 år i sommerferieukene kan få inntil 25.000 kroner i
støtte.
Denne støtten fra SpareBank 1 SMN gjør definitivt at flere tilbud kan gjennomføres. Nå må bare lagene og
foreningene være kreative og søke.
Merk ny søknadsfrist 15. juni.
Tinget i Trøndelag idrettskrets
gjennomføres digitalt 25.06.2020
Det florerer i dag av gode aktivitetstips på internett, i sosiale medier Husk påmelding og fullmakt for å delta
og andre steder, og målet med denne portalen er å gjøre det enklere
Koronapandemien kan påføre
å finne fram til dem. På den nye portalen vil vi samle tips om
organisasjonen store økonomiske tap. Vi
trening og aktiviteter, ernæring, skadeforebygging, styrke,
har samlet relevant informasjon for å
bevegelighet og leker for hele familien.
hjelpe organisasjonen.
www.aktivtrønder.no

Idrettskretsen med ny aktivitetsportal

Samleside om koronasituasjonen i norsk idrett
For at det skal være enklere for alle organisasjonsledd i norsk idrett å holde seg fortløpende orientert om
koronasituasjonen har Norges idrettsforbund laget en samleside som oppdateres jevnlig.

Forskuddsutbetaling av tilskudd til idrettsråd, særkretser og regioner i 2020
Styret i Trøndelag idrettskrets har i et ekstraordinært styremøte fattet vedtak om forskuddsutbetaling av
tilskudd for 2020.

Lokale aktivitetsmidler på vei ut til idrettslagene.
For å bedre idrettslags likviditet vil 66% av midlene utbetales i disse dager. Resten blir utbetalt senere og vil
justere for tall rapportert i samordnet rapportering i år.

Bålmat er mer enn bare pølser
Sammen med Unge kokker, Møre og Romsdal idrettskrets
og Sparebanken 1 SMN så jobber Trøndelag idrettskrets
med å utvikle sunne og gode verktøy i forbindelse med sunt
kosthold i klubbene og på cup. Prøv gjerne ut smart
sommermat oppskriften som du finner i HER.

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

Aktivitetslederkurs barneidrett
Sjetnehallen – september
Trøndelag Idrettskrets arrangerer
aktivitetslederkurs barneidrett (14
timer) i Trondheim. Kurset går over
tre kvelder, hvorav 2 timer E-læring
(selvstudium).

