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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. 

 

Kalenderen 

24.03 WEBkurs - Innføringskurs 

KlubbAdmin 

26.03 WEBkurs - Innføringskurs 

KlubbAdmin 

30.03 WEBkurs - Tema gjennomføring av 

årsmøte 

31.03 WEBkurs Innføring fakturering i 

KlubbAdmin 

02.04 WEBkurs Innføring fakturering i 

KlubbAdmin 

16.04 WEBkurs Samordnet rapportering 

21,04 WEBkurs Samordnet rapportering 

22.04 Kurs i klubbens styrearbeid i praksis i 

Trondheim Elektronisk hvis behov 

23.04 Kurs i økonomistyring og regnskap i 

Trondheim Elektronisk hvis behov 

27.04 WEBkurs Tema gjennomføring av 

årsmøte 

 

 

Juridiske konsekvenser for idretten som følge av 

koronaviruset 

På denne siden vil vi legge ut relevant informasjon av juridisk 

karakter for organisasjonsledd i NIF, og forsøke å besvare noen av 

de spørsmålene vi har mottatt. 

WEBkurs erstatter ordinær kursvirksomhet 
 

Vi vil introdusere WEBkurs som et alternativ til vår ordinære kursvirksomhet og som et tilsvar på den utfordringen som 

Korona -pandemien utgjør. WEBkursene er inspirert av våre ordinære kurs, men vil være komprimert og tilpasset 

gjennomføring digitalt. Gjennomføring skjer via Microsoft Teams som muliggjør deltakelse også fra personer som ikke 

har lastet ned programvaren. 

 

Vi vil tilby kurs fortløpende til alle idrettslag. Følg med på vår hjemmeside. Vi tilbyr også enkeltpersoner i sentrale roller 

personlig oppfølging via WEB eller telefon. Ta kontakt med oss via telefon 9023 5000 eller e-post 

trondelag@idrettsforbundet.no   

Tinget i Trøndelag idrettskrets er utsatt til ubestemt tid 

«Hjemmeleik i 

Koronatider» 

 Her kommer noen forslag til 

enkle aktiviteter som hele 

familien kan gjøre hjemme

  

Her er alle støtte- og tilskuddsordningene for idrettslag 

2020 

Norges idrettsforbund har samlet alle frister for de ulike støtte- og 

tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag for 2020. 

E-læringskurs når det passer deg! 

Norges Idrettsforbund har laget en rekke med e-læringskurs som du 

kan gjennomføre når det passer deg. Kursene er meget nyttige og 

tar for seg ulike tema. Vi har listet opp kursene her. 
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