
Sør-Trøndelag idrettskrets informerer… 
 

Bekransning av idrettsbautaen 17. mai. Ola B. Rise stiller som taler. «Til minne om falne 
idrettskamerater som ga sitt liv for fedrelandet under krigen 1940-1945. - Reist av idretts- og 
skoleungdom i Trondheim og omegn».  
 
 
Introkurs i KlubbAdmin 23.05.kl 1800 i Trondheim. Sør-Trøndelag Idrettskrets ønsker alle velkommen 
til introkurs om Klubbadmin. KlubbAdmin er idrettens nye elektroniske medlemsregister som alle 
idrettslag kan få gratis tilgang til. Kurset er gratis for alle i idrettslagene. 
 
 
Viktige beskjeder fra Idrettsrådet i Trondheim. Minner om viktige søknadsfrister som nærmer seg: 
• Kommunal støtte idrett hovedrunde 2016 - 1.juni 
• Kommunal arrangementsstøtte - 1.juni  
• Kommunal støtte til utstyr i private anlegg - 1.juni 
• Trondheim kommunes idrettsstipend 2016 - 1.juli 
Sørg for å informere alle aktuelle utøvere i din klubb om muligheten for å søke idrettsstipend! 
 
 

Invitasjon til offisiell åpning av Lade kunstgress stor bane 21.mai. Trondheim kommune i samarbeid 

med idretten markerer åpningen av Norges største arena for amerikansk fotball, rugby, baseball, 

lacrosse og fotball. 

 

 

Fagforum for små og mellomstore særkretser 6. juni 2016 i NYE Idrettens Hus på Tunga, Ingvald 

Ystgaards vei 3A. Sør-Trøndelag Idrettskrets inviterer til Fagforum for små og mellomstore 

særkretser. Målgruppe: Ledere, styremedlemmer og ansatte i særkretser 

 

 

Forslag til idrettsmat. Sør-Trøndelag Idrettskrets ønsker å slå et slag for sunn og god idrettsmat for 

utøvere i alle aldre, spesielt for våre barn og unge. 

 

 

Sør-Trøndelag idrettskrets ønsker å kartlegge idrettstilbudet for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag. 
Håper derfor at ditt idrettslag, vil svare på noen enkle spørsmål (tar ca. 5 min.) Svarene fra deg vil 
kunne gi oss en best mulig oversikt over idrettstilbudet i fylket, samt at vi får mulighet til å følge opp 
lagene enda bedre.  
 
 
Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til 

helserelaterte prosjekter. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart i januar 2017 er 15. august 2016 

 

 

Idrettens Hus flytter 27. mai. Trondheim Spektrum skal rives og Idrettens Hus flytter til Ingvald 

Ystgaards veg 3A. Om vi skal tilbake til Trondheim Spektrum er pr. i dag ikke avklart. 
 

 
Følg oss på Twitter, Facebook og vår hjemmeside 
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