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Idrettstinget 2019 

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og holdes hvert fjerde år 

innen utgangen av juni. I år er tinget på Lillehammer 24.-26. mai. 

 

Kalenderen  

27.05. Kurs i klubbens styrearbeid i 

praksis Grong 

28.05. Temakveld e-sport i 

Trondheim 

03.06. Kurs i klubbens styrearbeid i 

praksis Kolvereid 

04.06. Kurs i KlubbAdmin på 

Melhus 

05.06. Temakveld e-sport på 

Steinkjer 

11.06. Kurs i klubbens styrearbeid i 

praksis Namsos 

12.06. Introkurs KlubbAdmin på 

Kolvereid 

 

Fordeling av spillemidler til idrettsformål 2019 

 105 millioner ekstra gir full momskompensasjon ved 

bygging av idrettsanlegg. Les mer her. 

 Politisk vilje til å satse på idrettsarrangementer. Les mer her 

Digitaliseringsprosjektet i 

norsk idrett holder god 

fremdrift og Norges 

idrettsforbund er i rute i 

henhold til tidsplan. 

Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund som skal gjøre det lettere å drive og utvikle 

idrettslag. Slik går du frem: 

 Gå inn på bedreklubb.no 

 Logg deg inn med din «Min idrett»-bruker 

 Dersom du har lederfunksjon i flere idrettslag, må du velge hvilket du skal representere. 

 Klikk på «start del 1» 

 

Idrettsrådskonferanse 2019 

Alle idrettsråd i hele Norge er hjertelig velkommen til Ålesund 

helgen 29.08 - 01.09.19.  

Trønderidrettens møteplass 2019 arrangeres siste helg i oktober 

på Steinkjer, lørdag 26. oktober blir dagen der det meste skjer: Egen 

utlysning til potensielle medarrangører/særidretter vil gå ut per e-

post. Sett av dato allerede nå. Her er noen av innholdet. 

 

• Særidrettenes egne forum for egne målgrupper 

• Fellesforum for alle særidretter 

• Forum for Idrettsråd 

• Tverridrettslig treningssamling for utøvere 13-16 år. 

Ett medlemssystem for norsk idrett 

Den nye medlemsløsningen vil tilby god funksjonalitet og oversikt 

over medlemmer og aktive for idrettslag, idrettskretsene, 

særforbundene og NIF sentralt. 
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