Sør-Trøndelag idrettskrets informerer…
Idrettens Hederkveld 2015. Idrettens store festkveld her i Sør-Trøndelag er fredag 16.
oktober kl 18.00 på Clarion Hotel & Congress Trondheim. Bli med å hedre Sør-Trøndersk
idrett! Storstilt festkveld som er åpen for absolutt alle innen idretten. Dette er en super måte
å belønne styret i din klubb.
Samspillkonferansen 16. oktober 2015. Vi har sett flere oppslag i media i den senere tid hvor
man har startet en debatt om samspillet Idrett og næringsliv – idrettene imellom - kultur og
næringsliv - kulturenimellom – næringslivet seg imellom og politikere som har uttalt seg om
temaet.
Idrettsrådet i Trondheim har fått ny hjemmeside. De nye flotte sidene har god oversikt over
anlegg, muligheter for tilskudd og støtte, rapporter om tall fra idrettsregistreringen og LAM
tildeling, og ikke minst informasjon om Idrettsrådet. Alle klubber i Trondheim bør kjenne til
disse sidene.
Invitasjon til kurs-SKADEFOREBYGGENDE TRENING FOR UNGE UTØVERE, torsdag 29. oktober
2015, kl 18-2200. Sør-Trøndelag Idrettskrets, i samarbeid med Trondheim Idrettsklinikk,
arrangerer kurs med fokus på forebygging av de vanligste idretts- og belastningsskadene i
barne- og ungdomsidretten. Målgruppe: Foreldre og trenere for barn 9 - 15 år, alle idretter.
Kurset gjennomføres på Toppidrettssenteret i Granåsen, Olympiatoppens basishall
Grenseløs idrettsdag i Trondheim 21. oktober Sør-Trøndelag idrettskrets med en rekke
samarbeidspartnere inviterer til grenseløs idrettsdag for funksjonshemmede i Trondheim
Velkommen til Grenseløs idrettsdag i Trondheim spektrum onsdag 21.
oktober kl. 10-1345.
Samling for Idrettsråd på Frøya, 6.-7. november 2015. Til alle Idrettsråd i Sør-Trøndelag. Vi
minner om samlingen for Idrettsråd på Frøya, fredag 6. nov til lørdag 7. nov. Vi oppfordrer
alle idrettsråd til å stille på denne viktige møteplassen. Ved evt. spørsmål, ta kontakt med
idrettskretsen.
Kurs i økonomistyring og regnskap for alle idrettslag 12. november i Trondheim. Dette kurset
tar for seg regnskapsbestemmelsene i NIF, slik at klubbens økonomiansvarlige er godt rustet
til å føre klubbens regnskap innenfor bestemmelsene og til beste for medlemmene.
«Barne- og ungdomsidretten i fokus». 24. november 2015. Sør-Trøndelag Idrettskrets og
Idrettsrådet i Trondheim inviterer til debatt og diskusjon rundt aktuelle tema. Spissing og
konkurransefokus i barne- og ungdomsidretten. Flere idretter blir helårsidretter – en
utfordring for variasjon og allsidighet. Espen Tønnesen fra Olympiatoppen kommer, Mads
Andreassen fra Idrettsforbundet kommer, kommer du og ditt idrettslag? Sett av datoen –
mer informasjon kommer!
Årets ildsjel – nominering. For å hedre alle de unge frivillige rundt omkring i landet deles
Årets ildsjel 2016 ut til en frivillig på under 26 år. Den høythengende prisen deles ut under
NRKs direktesending fra Idrettsgallaen på Lillehammer lørdag 9. januar. Stem på din
kandidat i perioden 1. oktober - 28. oktober

Følg oss på Twitter, Facebook og vår hjemmeside

