Sør-Trøndelag idrettskrets informerer…
Offisiell åpning av Idrettens Hus. Torsdag 18. august kl 1400 kommer Ordfører Rita Ottevik til
åpningen av nye Idrettens Hus i Ingvald Ystgaards veg 3A. Det blir taler, kake, avdukning og kulturelle
innslag. Velkommen til offisiell åpning. Det blir selvsagt mulighet for en liten titt oppe i våre lokaler.
Næringslivskonferanse under Toppidrettsveka 2016 «Fra ide til virkelighet». 19. august. Vi gjentar
suksessen fra i fjor og inviterer til et seminar med tema "Fra ide til virkelighet" i forbindelse med
Toppidrettsveka 2016 i Trondheim. Nytt av året er at konferansen finner sted på fredag i forkant av
en av konkurransene i regi av Toppidrettsveka - dette arrangementet kan man også delta på hvis
ønskelig.
Aktivitetslederkurs barneidrett. Trondheim Spektrum – start 19. september 2016. Sør-Trøndelag
Idrettskrets arrangerer aktivitetslederkurs barneidrett (16 timer) i Trondheim. Kurset går over tre
kvelder, pluss 2 timer E-læring (selvstudium). Kurset er første del av idrettens trenerstige, og
deltakerne får kursbevis. Påmeldingsfrist 9. september
Velkommen til introkurs om Klubbadmin 1. sept. Kl 1900 i Trondheim. KlubbAdmin er
idrettens nye elektroniske medlemsregister som alle idrettslag kan få gratis tilgang til.
Kurset er gratis for alle i idrettslagene.
Idrettsstipend for ungdom fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Sør-Trøndelag fylkeskommune deler ut
en nærmere fastsatt sum til stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten i
alderen 15-22 år. Idrettsstipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere og tillitsvalgte innen
idretten, inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Søknadsfrist 1.
september
Tillitsmannsklubbens stipend for 2016. Tillitsmannsklubben deler hvert år ut et stipend på kr 5 000.
Hensikten med stipendet er å stimulere unge utøvere og lag til videre utvikling. Stipendet kan gis til
personer eller lag som over tid har vist god idrettslig utvikling. Personer må være mellom 16 og 18 år
i utdelingsåret. Søknadsfrist: 23. september 2016
Trondheim Pride inviterer til debatt: Skeive i idretten. Trondheim Pride arrangeres i tiden 10.9.17.9.2016. I den forbindelse skal vi ha en debatt om LHBT i idretten den 13.9. kl.18.00 på Kulturhuset
ISAK. Samtidig kan det nevnes at vi den 17.9. skal ha den tradisjonelle paraden, som går fra Solsiden
kl.13.00. Der ønsker vi gjerne idrettslag og utøvere velkommen.
Grenseløs idrettsdag på is i Trondheim. Søndag 25. september 2016 arrangeres det igjen Grenseløs
idrettsdag i Trondheim for barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser. Nærmere bestemt i
Leangen Curlinghall og Leangen Ungdomshall, og denne gangen er det isidretter som står på
programmet.
Idrettens Hederskveld 2016 er flyttet til 7. oktober. NB! NB! datoer er flyttet. Det blir en ny fantastisk
aften for idretten. Som alltid blir det utdeling av priser og storslagent show på kvelden. Programmet
er ikke klart, men idrettsrådene kan allerede nå begynne å finne kandidater til ildsjelprisen i sin
kommune.

Følg oss på Twitter, Facebook og vår hjemmeside

