Sør-Trøndelag idrettskrets informerer…
«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?
Vi tar i mot påmeldinger så lenge det er plass!

VM-kveld på Lerkendal 26.11.2015 kl. 1700. Et VM i Trondheim angår alle som er glad i
idrett! Vi inviterer derfor idretten i Trøndelag til å høre siste nytt om Trondheims VM-søknad.
Etterpå kan du se fotballkampen RBK - St. Etienne.

Invitasjon til Lunsjmøte – med idrettens reisepartnere 30. november. NIF har fire
samarbeidspartnere som vil fortelle om hvilke fordeler du og ditt idrettslag kan få når dere
skal reise.

Søk om kommunal arrangementsstøtte i Trondheim første halvår 2016. Frist 1.des. Alle åpne
idrettsarrangementer kan etter søknad tildeles støtte. Det tildeles ikke støtte til interne
klubbarrangementer.

Kurs i klubbadmin for alle idrettslag. KlubbAdmin er idrettens nye elektroniske
medlemsregister som alle idrettslag kan få gratis tilgang til.
 Introkurs 30.11.2015 kl. 1900
 Kurs for viderekommende 16.12.2015 kl. 1900

Lederkurs for ungdom 2016. Start 5. februar. Lederkurs for ungdom 15–19 år skal forberede
deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Kurset går som vanlig
over 2 helger. Frist på søknad om deltakelse er 13. desember 2015. Vi har begrenset med
plasser.

Fakkelmarkering i Trondheim 19. januar 2016 før Ungdoms-OL. I forkant av Ungdoms-OL går
det en fakkelturné gjennom landet i perioden 11. januar - 12. februar, ankomst Trondheim
den 19. januar. Vi har som mål å samle ungdomsskole-elever fra alle kommunene i SørTrøndelag på arrangementet, som er gratis for alle. Ungdomsskolene er invitert!

Temakveld: Gjennomføring av årsmøte 21. januar 2015. På denne kvelden går vi gjennom
hele prosessen med å gjennomføre et årsmøte. Vi tar deg med steg for steg slik at klubben
din skal få gjennomført et vellykket årsmøte.

Følg oss på Twitter, Facebook og vår hjemmeside

