Sør-Trøndelag idrettskrets informerer…
STEM PÅ KLUBBEN I DITT HJERTE. NÅ!!!. Alle som driver med idrett har én eller flere klubber med en
spesiell plass i hjertet. Idrettslaget er grunnsteinen i arbeidet med å skape god aktivitet, positive
miljøer, idrettsglede og fellesskap i lokalmiljøene. Under kampanjeperioden for Klubben i mitt hjerte
kan alle vi som ønsker å takke våre egne idrettslag, stemme på - og jobbe for - at akkurat vår klubb
vinner flere hjerter og kanskje også en pengepremie som kommer godt med.
Invitasjon - hjertestarter- med førstehjelpskurs i Trondheim 29. november. Trondheim kommune, i
samarbeid med Sør-Trøndelag Idrettskrets, tilbyr nå gratis kurs for idrettslagene i Trondheim. Målet
er økt kompetanse når det gjelder bruk av hjertestarter, hjerte-/lungeredning (HLR) og generell
førstehjelp.
Søk spillemidler til utstyr innen 23. november. Det er i år 29,4 millioner kroner som skal fordeles.
Siden starten i 2003 er det fordelt cirka 214 millioner kroner til idrettslag og særforbund. Årets
søknadsfrist er 23. november.
Nasjonal Ungdomsidrettskonferanse. 1. og 2. desember arrangeres konferansen i Trondheim – en
konferanse hvor ungdom setter agendaen og voksne lytter og spør. Konferansen passer utmerket for
de som jobber med de aktuelle aldersgruppene (13-19 år samt 19-25 innen Ungt lederskap) i klubber,
krets, forbund.
5. desember. Innspill og samrådsmøte for Idrettsråd i Malvik, Selbu, Tydal, Holtålen og Røros. Dette
er en møteplass der vi ønsker nettopp råd og innspill til håndteringen av viktige saker for idretten i
kommunene og fylket vårt. Møtet blir på Selbusjøen Hotell & Gjestegård med start kl 1800.
Utlysning av Inkluderingsprisen 2016. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
(NIF) utlyser herved Inkluderingsprisen for 2016. Prisen er et virkemiddel for å øke statusen til og
sette fokus på det gode arbeidet som blir gjort på feltet idrett for mennesker med
funksjonsnedsettelse. Nominasjonsfrist er fredag 9. desember 2016.
21. januar i Trondheim. JENTER – KOM IGJEN! Samling for jenter som vil, kan og tør. Norsk idrett
trenger flere jenter/kvinner som ledere, trenere, dommere. Norsk idrett vil at DU skal være med å
påvirke idretten, slik at flere jenter og ungdommer blir med lenger. Norsk idrett trenger akkurat DEG
– en engasjert jente mellom 15 og 20 år. Søknadsfrist 15. desember 2016
Lederkurs for ungdom 2017. Sør-Trøndelag idrettskrets (STIK) arrangerer Lederkurs for engasjert
ungdom mellom 15 og 19 år som er medlem av et idrettslag. Kurset avholdes 3.-5. februar, med
oppfølgingshelg i april. Søknadsfrist 15. desember 2016
Plakat om idrettens barnerettigheter. Norges Idrettsforbund har laget en plakat som kan brukes av
alle idrettslag. Den kan være fin å henge opp på utvalgte steder slik at alle blir kjent med rettighetene
Har ditt idrettslag et godkjent elektronisk medlemsregister? Alle idrettslag må ha registrert sine
medlemmer i KlubbAdmin eller et annet godkjent system innen 31.12.2016. Idrettsforbundet har
utviklet en gratis elektronisk løsning for medlemsadministrasjon «KlubbAdmin». Trenger du hjelp til å
komme i gang? Ta kontakt med Support på tlf 03615 kl. 0800- 20.00 alle hverdager. Liste over
godkjente systemer finner du her

Følg oss på Twitter, Facebook og vår hjemmeside

