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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  

17. oktober Seminar "Styrketrening fra 

barn til voksen". Levanger. 

23. oktober Introkurs i KlubbAdmin. 

Trondheim 

26. – 28. oktober Trønderidrettens 

møteplass 2018. Steinkjer 

26. oktober Tverridrettslig 

ungdomssamling. Steinkjer 

26. oktober Kurs "Basistrening for 

ungdom" for trenere, ledere og foresatte. 

Steinkjer 

6. november Kurs i klubbens styrearbeid i 

praksis i Trondheim og Live via Skype 

5. desember Temakveld om 

gjennomføring av årsmøte i idrettslag. 

Trondheim 

6. desember Kurs i økonomistyring og 

regnskap. Trondheim 

 

Samspillskonferansen 2018 - Hva nå, Trøndelag? 

I forkant av Idrettens Hederskveld 19. oktober gjennomføres årets 

Samspillkonferanse. Tema er, hvordan den nye regionen oppleves 

så langt. Vi ser også ett år frem i tid, til det kommende kommune- 

og fylkesvalget. Gratis inngang! 

Nominer din ildsjel her 

Norges idrettsforbund har 

gleden av å informere om 

at nomineringen av Årets 

ildsjel til Idrettsgalla 2019 

åpnet mandag 1. oktober. 

Idrettens Hederskveld 2018. Fredag 19. oktober 

Fredag 19.oktober gjør vi stas på ildsjeler fra alle kommuner tilknyttet Trøndelag idrettskrets. Vi skal hedre 

store prestasjoner sammen med gjester som Marit Bjørgen, Birgit Skarstein, Johannes Høsflot Klæbo, Sondre 

Nordstad Moen, og Svein Maalen. Med en hederskveld som er større enn noen gang, kan vi love fantastisk 

underholdning og utdeling av priser til gode arrangementer, idrettsmerkevinnere og stipend til unge 

idrettsutøvere. Prisutdelingen skjer i Nova Kinosenter fra klokken 1800. Meld deg på festmiddagen nå! 

Velkommen til Idrettens hederskveld 2018, større enn noen gang!!! 

Moderniseringsprosjektet i norsk idrett 

Norges Idrettsforbund har nå startet arbeidet med å se på 

organiseringen av norsk idrett. Trøndelag Idrettskrets vil i nær 

framtid gi alle organisasjonsledd muligheter til å gi sine innspill via 

en høring ut til alle organisasjonsledd i Trøndelag. Følg nøye med 

på våre hjemmesider og informasjon via e-post fra oss.  

 

 
 
ALLEMED-stafett  

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere 

alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. 

Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på 

hva dere kan gjøre for å få alle med i fritidsaktivitet. Det tar 30-60 

minutter å gjennomføre en ALLEMED dugnad. 
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