Sør-Trøndelag idrettskrets informerer…
I forbindelse med Toppidrettsveka 2015 arrangeres "før kampen konferansen" - "Fra ide til
VIRKELIGHET" Lørdag 22. august kl 12-15 i SMN1 sine lokaler i Søndre gt 4. Sør-Trøndelag
idrettskrets har fått 10 ledige plasser som er åpnet for idretten i Sør-Trøndelag. For
påmelding til våre 10 plasser, klikk her
Kick off i allidrett/idrettsskoler
Idrettskretsen har kurslærere i barneidrett som gjerne vil komme på besøk i forbindelse med
oppstart! Innhold kan være: Påfyll av nye aktivitetsidéer, dialog om hva god barneidrett er,
hvilke rettigheter og bestemmelser finnes i barneidretten? Ta kontakt med Maj Elin
Svendahl, mobil 419 00 107, maj.elin.svendahl@idrettsforbundet.no

Start idrettsskole/allidrett i DITT idrettslag for barn og ungdom!
ALLE idrettslag, både særidrettslag og fleridrettslag, kan starte idrettsskole/allidrett for barn
og/eller ungdom. Idrettsforbundet gir støtte til oppstart og videre utvikling av idrettsskolen.
Idrettskretsen kan bistå med å komme i gang! Ta kontakt med Maj Elin Svendahl,
mobil 419 00 107, maj.elin.svendahl@idrettsforbundet.no

Høstdagen ved Haukvatnet på Byåsen i Trondheim 6. september. Høstdagen, som arrangeres
ved det godt tilrettelagte Haukvatnet på Byåsen, er ett av Norges største kombinerte friluftsog idrettsarrangementer som er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede.

Aktivitetslederkurs, vekt på uteaktiviteter med oppstart 9. september.
Sør-Trøndelag Idrettskrets og Trondhjems Turistforening inviterer for første gang til felles
aktivitetslederkurs. Idrett og friluftsliv har mye til felles, og mange har en fot i begge leire –
både barn og voksne. Vi har fortsatt noen ledige plasser.

Idrettens Hederkveld 2015. Idrettens store festkveld her i Sør-Trøndelag
I år er det fredag 16. oktober kl 18.00 på Clarion Hotel & Congress Trondheim. Det arrangeres
også i år en Samspillkonferanse samme dag og sted fra kl 10.00-14.30. Sett av dagen allerede
nå. Vi går for et enda mer spektakulert og prominent arrangement i år.

Husker du på disse?


Sør-Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom. Frist 1. september.



Idrettsmerkeprøvedag. Vi ønsker velkommen på Stadion fra kl 18-20 torsdag 27/8.



Utlysning Aktivitetstilskudd idrett 2015. Frist 1. september og du leser alt om tilskuddet her



Folkehelseuka i Trondheim i uke 37, 7-13. september 2015.

Følg oss på Twitter, Facebook og vår hjemmeside

