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IDRETTSMERKET – NY NETTBASERT LØSNING 

Idrettsmerket fyller 100 år i 2015! NIF markerer dette bl.a. med 

en jubileums-pin og et jubileumshefte med idrettsmerkets 

historie. Jubileums-pins kan kjøpes i NIFs nettbutikk, og 

jubileumsheftet kan bestilles pr. e-post til 

idrettsmerket@idrettsforbundet.no 

Nytt fra og med i år er at den enkelte idrettsmerketaker selv kan 

registrere idrettsmerkeprøven sin på NIFs hjemmeside. Nærmere 

informasjon om dette finnes på 

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/idrettsmerket/ 

Herfra kan også reglement, årbøker, beregningsgrunnlag for 

utmerkelser og annen informasjon om Idrettsmerket lastes ned.  

Idrettsmerkedeltakelse gjør oss sprekere og bidrar til god helse! 

Lykke til med prøvene utover sommeren og høsten! 

 

POLITIATTEST FOR IDRETTSLAG 
Idretten skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har 
derfor tidligere vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente 
politiattest for personer som skal utføre oppgaver som 
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige 
(under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. 
På  http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/  
kan idrettslagene finne oppdatert informasjon om ordningen 
med politiattester og hvilke rutiner som gjelder. 

 INFORMASJON OM HJEMMESIDE- OG 
MEDLEMSADMINISTRASJONSLØSNINGER TIL IDRETTSLAG 
Det tilbys en rekke løsninger på området, og det kan være 
krevende å orientere seg om de ulike alternativene. NIF ønsker å 
gi idrettslagene en enkel og oppdatert oversikt over NIF-IT sin 
egen løsning samt hvilke leverandører som tilbyr løsninger i 
samarbeid med NIF, og har derfor opprettet en webside med 
informasjon om hjemmesideløsninger og 
medlemsadministrasjonsløsninger som er nyttig for klubbene å 
kjenne til. 
Les mer om dette på 
https://itinfo.nif.no/Viktig_klubbinformasjon  
Kontaktinformasjon til NIF-IT Support er: 
E-post: support@idrettsforbundet.no  
Tlf. 03615 
Åpningstid: Mandag – fredag 08 – 20. 
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 MOMSKOMPENSASJON 
Fram til 15. august kan alle medlemsorganisasjoner søke om 
vare- og tjenestemomskompensasjon for 2015. 
Det er frivillig å være med i ordningen, men vi anbefaler alle å 
rapportere slik at organisasjonsleddet kan motta kompensasjon.  
Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som 
frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og 
tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine 
medlemsorganisasjoner. 
HER finner du mer informasjon om ordningen og hvordan du 
søker.  
Lurer du på noe? Ta kontakt med Einar Lund i idrettskretsen. 

 

NY GRENSE FOR SKATTEFRI LØNN – 8000 KR,- 
Gjeldende fra 2015 er det gjort flere regelendringer for 
økonomiske fordeler for frivilligheten. Bl.a. er grensen for 
skattefri lønn hevet til 8000 kr,- i tillegg til andre viktige 
endringer. 
Les mer om endringene HER 

 

 

NORDTRØNDERIDRETTENS FELLES MØTEPLASS 30.10-1.11 2015 
Helga 30/10-1/11 2015 arrangerer vi i samarbeid med utvalgte 
særidretter og Olympiatoppen den årlige felleshelga for 
nordtrønderidretten på Campus Steinkjer. 
Innhold: 

 Særidretters egne forum 

 Fellesforum – Tema ungdomsidrett og mestring 

 Lederkurs for ungdom 

 Aktivitetslederkurs barneidrett 

 Forum for Idrettsråd 

 Fellesidrettslig aktivitetshelg 13-16 år (særidrettene selv 
samarbeider om å arrangere) 

Invitasjon med detaljert program og påmeldingslinker kommer. 

 
 

KURS OG MØTER  
Møte med særidretter uten regionalt organisasjonsledd  

 Steinkjer torsdag 27.august. 
Idrettskretsstyrets sonemøter høst 2015.  
• Sted og dato ikke bestemt. Idrettsråd kan gjerne melde   
             seg som lokal medarrangør og ønske seg tidspunkt og 
sted. 
Kurs i Klubbens styrearbeid i praksis 

 Levanger torsdagene 17. og 24. september. 
Aktivitetslederkurs barneidrett 

 Namsos 25.-26.september 

 Stjørdal 16.-17.oktober 

 Steinkjer 30.-31.oktober 
              Påmelding: mariann.melhus@idrettsforbundet.no 

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/vare--og-tjenestemoms/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Andre-organisasjonsformer/Ideelle-frivillige-lag-og-stiftelser/Skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner/
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GRENSELØS IDRETTSDAG 28.10 2015 
Suksessen fra 2014 fortsetter.  
I 2015 arrangeres Grenseløse idrettsdag Onsdag 28.oktober kl. 
17.30 - 20 der funksjonshemmede får sjansen til å prøve ut en 
rekke idretter. Det blir også kurs/seminar samtidig. 
 
Mer informasjon kommer. 

 

NORDTRØNDERIDRETTENS FELLES ANLEGGSPLAN 
Vi minner om nordtrønderidrettens felles anleggsplan og 
oppfordrer dere til å benytte denne aktivt lokalt i ditt idrettslag. 
Anleggsplanen finner du HER 

 OPPSTART OG UTVIKLINGSSTØTTE TIL IDRETTSKOLER 
Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr 
idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og 
med det året de fyller 12 år, og ungdom fra og med det året de 
fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år. 
 
Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis 
oppstartsstøtte til én idrettsskole for barn og én idrettsskole for 
ungdom pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et 
særidrettslag.  
Ordningen med søknadsskjema og kriterier finner du her: 
Idrettsskole barneidrett  
Idrettsskole ungdomsidrett  

 
 

INVITASJON TIL TRENERUTVIKLING 
Olympiatoppen Midt-Norge og Nord-Trøndelag Idrettskrets 
ønsker å tilby kurs i trenerutvikling for trenere og foreldre som 
ønsker å lære mer om veien mot fremtidig toppidrettsnivå. 
Samlinger:  

 23. september                        

 9.desember 

 17. februar        

 18.mai 
Alle samlinger på Campus Steinkjer. 
Påmeldingslink og invitasjon finner du HER 

 TO NYE MEDARBEIDERE VED NTIK FRA 1.SEPTEMBER 2015 
 

 Aud Solrun Bergin i 50%-stilling som kontorsekretær i 
ekspedisjonen 

 Hildegunn Myhr som prosjektleder for prosjektet 
«Kompetansesenter idrett for funksjonshemmede» 
 

http://www.idrettsforbundet.no/globalassets/nord-trondelag-idrettskrets/dokumenter-til-nyheter/anleggsplan/ntik---idrettens-anleggsplan-i-nord-trondelag-2014-2018.pdf
http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/idrettsskolen/
http://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/idrettsskoler-for-ungdom/
../Invitasjon%20Trenerutviklingsprogram%20Campus%202015-16.pdf


 

 

SOMMERSTENGT 
 
Idrettskretsens kontorer er stengt fra 6.juli til 10.august. 
 
 
Vi ønsker dere en god og aktiv sommer! 
 
Følg med på nyheter på vår HJEMMESIDE        
 
 
Lik oss på   

 

http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/nord-trondelag-idrettskrets/
https://www.facebook.com/pages/Nord-tr%C3%B8ndelag-idrettskrets/185580474867077

