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GDPR: - Slik behandler du personopplysninger i 

idrettslaget. 
Norges idrettsforbund har lagt ut informasjon på klubbadmin.no om 

hvordan alle idrettslag i Norge skal gå frem for å følge det nye 

personvernregelverket til EU (GDPR). Kontakt oss i idrettskretsen 

hvis du og ditt idrettslag ønsker hjelp. 

Kalenderen  

5. desember Temakveld om 

gjennomføring av årsmøte i idrettslag. 

Trondheim 

6, desember Økonomidag for idretten 

med fokus på utbetaling av lønn. 

Trondheim 

6. desember Kurs i økonomistyring og 

regnskap. Trondheim 

25. januar Lederkurs for ungdom 15–19 

år, Meråker 

Lederkurset skal gi ungdom de verktøy 

og den kompetansen de trenger for å ta på 

seg ulike verv eller oppgaver (trener, 

styremedlem, dommer mm) i sitt idretts-

lag og i norsk idrett. 

Søknadsfrist 15. desember 

Idretten lanserer idrettsreiser 
Norges idrettsforbund er stolt av å presentere en nettside hvor vi har 

samlet alle våre reisepartnere på ett sted. Målet er at det skal bli 

enklere for idrettslag å bestille fly, hotel og bil på vei til 

konkurranse eller treningssamling. 

Bilder av prisvinnerne på 

Idrettens Hederskveld 

Alle bilder fra Idrettens 

Hederskveld 2018 er 

tilgjengelige og kan brukes 

fritt. Det gjelder også bilder 

fra vår Facebookside. Husk 

å kreditere fotografen 

 

Tidspunkter dialogmøter –Moderniseringsprosjektet 

Trøndelag idrettskrets inviterer nå til tidligere annonserte dialogmøter. Møtene er åpne for alle, og dere kan 

møte på det som passer dere best. Mer info her. 

 

Mandag 26. november 2018 kl. 17.30-20.00 i Toppidrettssenteret i Granåsen (3 etg. – konferansesenteret) 

Torsdag 29. november 2018 kl. 17.30-20.00 på Steinkjer videregående skole – Auditoriet C100  

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av 

lavinntektsfamilier 2019 skal bidra til at alle barn, uavhengig av 

foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å 

delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med 

andre. 

Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal. 

Søknadsskjemaet publiseres senest 16. november i søknadsportalen. 

 

Unge Kokker 

Unge kokker tilbyr gratis matkurs for barn og unge i alderen 8-23 år.  

Trenere, lagledere eller foreldre kan bestille kurs til sitt lag eller 

treningsgruppe. 
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