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«Trønderidretten vil»  
 

Styret og administrasjonen i Trøndelag idrettskrets har laget et utkast til 

TRØNDERIDRETTEN VIL som vi ønsker innspill på gjennom sonevise 

møter rundt om i fylket. 

Bedre klubb 

Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund som 

skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. 

  

 

Kalenderen  

 

23. oktober. Innspillsmøte 

"Trønderidretten vil" i Trondheim 

25. oktober. Trønderidrettens møteplass 

25. oktober. Tverridrettslig 

ungdomssamling 

26.otkober. Forum for idrettsråd i 

Trøndelag 

29. oktober. Innspillsmøte 

"Trønderidretten vil" på Stjørdal 

1. november. Samspillskonferansen 2019 

- Bærekraft 

4. november. Innspillsmøte 

"Trønderidretten VIL" på Namsos 

5. november. Innspillsmøte 

"Trønderidretten VIL" i Nærøy 

5. november. Fagforum for 

særkretser/regioner 

6. november. Innspillsmøte 

"Trønderidretten VIL" i Grong 

6. november. Introkurs i Klubbadmin 

Frøya 

11. november. Aktivitetslederkurs 

barneidrett Mære 

13. november. Innspillsmøte om 

idrettsaktiviteter på Verdal 

21. november. Temakveld e-sport på 

Namsos 

Bli med på TV-aksjonen 2019! 

20. oktober er datoen for TV-aksjonen 2019. Ønsker du eller ditt 

idrettslag å stille som bøssebærere? Meld dere på: 

https://www.blimed.no/boessebaerer/  

Idrettens hederskveld 2019 
 

Fredag 1.november er det Idrettens Hederskveld for tiende gang! Vi skal sette pris på store prestasjoner i 

toppidrett, gode arrangementer, idrettsmerkevinnerne våre, unge stipendvinnere og selvsagt Ildsjelene fra alle 

Trønderske kommuner. Etter pris- og stipendutdelingen er det Festmiddag med flotte artister og noen 

overraskelser. Husk også Samspillskonferansen 2019 – Bærekraft; samme dag fra kl. 1000 

 

  

 

PROGRAM 

 

Kl. 1800 til 1930    Pris- og stipendutdelinger - ÅPENT FOR ALLE og GRATIS 

Kl. 2000 til 2230    Festmiddag med topp artister ÅPEN FOR ALLE! 

Trønderidrettens møteplass 2019 arrangeres siste helg i 

oktober på Steinkjer. Lørdag 26. oktober blir dagen der det meste 

skjer. Her er noe av innholdet: 

 

• Særidrettenes egne forum for egne målgrupper 

• Fellesforum for alle særidretter 

• Forum for Idrettsråd 

• Tverridrettslig treningssamling for utøvere 13-16 år. 

NIF Digital lanserer stadig nyheter 

Vipps og e-faktura blir tilgjengelig fra og med 1. november for alle 

idrettslag som bruker Idrettens betalingsløsning.  

1. november endres prismodellen, og NIF Digital lanserer Idrettsandelen 

hvor idrettslaget får 10% av provisjonsavgiften tilbakebetalt! 
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