
Sør-Trøndelag idrettskrets informerer… 
 

Over 200 idrettslag i Sør-Trøndelag har enda ikke elektronisk medlemsregister. Alle idrettslag er  

pålagt å skaffe seg et elektronisk medlemsregister innen 31.12.2016. www.klubbadmin.no er gratis 

medlemsregister som din klubb kan benytte seg av. Vi vil gjennomføre flere kurs i løpet av høsten 

2016.   
 

Idrettens Hus har flyttet. Trondheim Spektrum skal rives og Idrettens Hus har flyttet til Ingvald 
Ystgaards veg 3A. Om vi skal tilbake til Trondheim Spektrum er pr. i dag ikke avklart. Velkommen opp 
til oss i 3. etg. Den nye lovboken er også kommet, så den kan du få av oss om du kommer innom. 
 
Tall fra Samordnet rapportering (idrettsregistreringen) vil ikke bli klare før etter 1. september, da 
2016 er et overgangsår. Det er mulig å endre og redigere sine tall helt fram til 15. august. Alt gjøres 
selvsagt i www.klubbadmin.no, under Samordnet rapportering. 
 
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. 
 
Momskompensasjon 2016. Søknadsfristen for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2016. 
Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte 
organisasjonsledd vil motta kompensasjon. 
 
Samling for daglig ledere i idrettslag. Nå har vi fastlagt dato for neste samling som blir med 
overnatting, muligens på Væktarstua i Tydal. Det blir faglig program onsdag 28. september, med 
overnatting til neste dag, slik at vi får god tid til sosialt samvær med uformell prat og 
nettverksbygging. 
 
Ofte stilte spørsmål om barneidrett. Hvorfor er det ikke resultatlister i idretten for barn under 11 år? 
Hvordan foregår premiering i barneidrettskonkurranser og kan man utestenge barn fra konkurranser 
hvis de ikke møter på treninger? Norges idrettsforbund har laget en oversikt over de oftest stilte 
spørsmålene om barneidrett. 
 
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. HOLD AV DATOEN ALLEREDE NÅ! 
 
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. 
 
14. oktober er dato for Idrettens Hederskveld 2016. Sett av datoen allerede nå. Det blir ny fantastisk 
aften for idretten. Som alltid blir det utdeling av priser og storslaget show på kvelden. Programmet er 
ikke klart med idrettsrådene kan allerede nå begynne å finne kandidater til ildsjelprisen i sin 
kommune. 

Følg oss på Twitter, Facebook og vår hjemmeside 
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