Trøndelag
Idrettskrets ønsker alle idrettsvenner en god og aktiv påskeferie
Trøndelag
idrettskrets

Nyhetsbrev februar 2018

Aktivitetslederkurs i Ogndal feb./mars 2018
Aktivitetslederkurs Inderøy

Trøndelag Idrettskrets inviterer til nettverkssamling for unge voksne 2026 år, som har ulike typer verv i idretten.
Faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging på tvers av
idretter/idrettslag er formålet med samlingen.

Åpningstider i forbindelse med påske:
Vi holder påskefri fra mandag 26.3.3.4.2018

Vi har laget et variert program – les mer HER

TRØNDELAG IDRETTSKRETS SIN

Tidspunkt: Torsdag 19. april, fra kl. 1800 til 2130

AKTIVITETSKALENDER:

Sted: Idrettens Hus, Trondheim
Velkommen til alle engasjerte ungdommer 20-26 år fra hele Trøndelag!
Minner om: Aktivitetslederkurs barneidrett Granåsen, Trondheim –
oppstart 10. april
Dette er kurset for alle som skal lede barn i aktivitet, uansett idrett. Passer
også for ansatte i skole og SFO.
Det er ledige plasser på kurset, les mer HER
Påmelding innen 20. mars. Merk: Vi tar imot påmeldinger etter fristen hvis
det er plasser ledig.
………………………………………………………..
Minner og om kurs i klubbens styrearbeid på Hitra og i Nærøy, samt
aktivitetslederkurset på Rørvik: Se hele kurskalenderen HER
Har ditt idrettslag oppnevnt en BARNEIDRETTSANSVARLIG?
Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person,
tillitsvalgt eller ansatt, som barneidrettsansvarlig.
Ref. Bestemmelser om barneidrett, punkt 3 og Lovnorm for idrettslag,
paragraf 18 f).
Det er idrettslagets styre som utnevner denne personen, på samme måte
som ansvarlig for politiattester.
Les mer om barneidrettsansvarliges oppgaver i brosjyren om Idrettens
barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett, bakerst. Du finner
pdf-versjon av brosjyren HER

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. Informasjon om Tinget finner du: HER

Vi holder i vår mange kurs og samlinger i
store deler av Trøndelag. Se hele
kalenderen her og/eller ta kontakt med
oss om du har ønsker og behov for kurs i
ditt idrettslag.

Trenger ditt idrettslag hjelp til
regnskapsføring?
Mer informasjon vår tjeneste finner du
HER

Kurs i tilrettelegging av paraidrett i
Orkanger.
Trøndelag Idrettskrets i samarbeid
med Orkdal kommune (friskliv og
mestring) inviterer til kurs:
For merinformasjon og påmelding
klikk HER
Husk medlemsregistrering innen 30. april.
Rapportering i KlubbAdmin åpnes 1. april
2018. For mer info se HER
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

