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Trøndelag Fylkeskommune har vedtatt nye retningslinjer 

for prioritering av spillemidler til idrettsanlegg.  
Alle idrettens organisasjonsledd med planer eller ideer om bygging 

av idrettsanlegg bør sette seg inn i disse. Dette vil også bli 

gjennomgått på de fem temakveldene Spillemidler og idrettsanlegg i 

september/oktober, som dere finner i kalenderen og på vår 

hjemmeside. 
 

Kalender 

15.08  Sport Performance Convention 

09.09 Aktivitetslederkurs barneidrett 

Sjetnehallen 

15.09 Temakveld spillemidler og 

idrettsanlegg. Røros 

21.09 Temakveld spillemidler og 

idrettsanlegg.  Nærøysund 

24.09 Temakveld spillemidler og 

idrettsanlegg. Malvik 

12.10 Temakveld spillemidler og 

idrettsanlegg Ørland 

15.10 Temakveld spillemidler og 

idrettsanlegg DIGITALT 

23.10 Trønderidrettens møteplass 2020 og 

Tverridrettslig ungdomssamling 2020  

 

Idrettskretsen med ny aktivitetsportal 
Det florerer i dag av gode aktivitetstips på internett, i sosiale medier 

og andre steder, og målet med denne portalen er å gjøre det enklere 

å finne fram til dem. På den nye portalen vil vi samle tips om 

trening og aktiviteter, ernæring, skadeforebygging, styrke, 

bevegelighet og leker for hele familien. 
www.aktivtrønder.no 

 

Informasjon fra Trøndelag fylkeskommune om datoer og arrangement utover høsten som kan 

være av interesse for deg/dere: 
 

1. September: Siste frist for å søke om tilskudd til utstyrssentraler; både til etablering og oppgradering:  

14. September: Digital Frivillighetskonferanse, kl. 17.00 – 19.30. Mer informasjon kommer 

15. oktober: Siste frist for å foreslå personer til Trøndelag fylkeskommunes Frivillighetspris 2020.  

29. – 30. oktober: Folkehelsekonferansen i Trondheim 

7. november: Digital Frivillighetskonferanse, kl. 10.00 – 14.00. Mer informasjon kommer 

Trøndelag barne- og ungdomsråd (TRØBUR) i høst tilby en ny runde med tilskuddsordningen «Hybelboere – 

Frivilligheten tar et trivselsansvar» 

SommerTrøndelag/Trondheim 
Trøndelag Idrettskrets har gått i spissen og laget en portal for å 

samle aktivitet innen idrett, kultur og friluftsliv slik at det skal bli 

lettere for deg å velge aktivitet fra uke 26 til uke 33. Aktivitetene er 

for barn, unge og voksne. Bli med å skap gode opplevelser du også.  

Stiftelsen Dam lyser ut 

midler til koronarelaterte 

tiltak 

Les hele utlysningen her: 

 

Ny leder i Trøndelag idrettskrets!  
Ståle Vaag fra Kyrksæterøra IL ble på det digitale idrettskretstinget 

til Trøndelag idrettskrets (TRIK) 25. juni 2020 valgt til ny leder 

etter Tore Rømo. 
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