
Sør-Trøndelag idrettskrets informerer… 
 

 
Idretten har fått ny hjemmesideløsning, se www.idrettsforbundet.no. Vi er selvsagt en del av det og 
våre nye sider er blitt fine, synes vi. De største endringene ligger i at sidene er tilpasset mobil og 
nettbrett. Oppbyggingen er også noe annerledes, men innholdet er stort sett det samme. 
Forhåpentligvis kommer innholdet enda tydligere fram nå. Ta en titt da vel! 

 
Før-kampen-seminaret «Idrett for alle, eller kun for de som har råd?» Søndag 31. mai kl 15.00-18.00 
Scandic Lerkendal. Rosenborg Ballklub, Trøndelag Fotballkrets, Norges Håndballforbund, Norges 
Skiforbund og Sør-Trøndelag Idrettskrets inviterer til et nytt Før-kampen-seminar! Delta på seminaret 
og kjøp bilett til kapen RBK-Tromsø etterpå. 

 
Søknadsskrivekurs for idretten. Lørdag 6. juni kl 1000-1800 i Trondheim.  Nå følger vi opp kurset om 
tilskuddsordninger med kurs i skriving av søknader! Hovedmål: Å vise hvor enkelt en søknad kan 
skrives. Deltakerne får sjansen til å lage en reell søknad i løpet av kurset. Anders Vik kommer tilbake 
som kursholder. Det er nå 8 ledige plasser igjen. Gå direkte til påmeldingen her 

 
Momskompensasjon 2015. Det er nå åpnet for en ny runde med momskompensasjonssøknader. Alle 
idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner har allerede mottatt en mail vedrørende ordningen. 
Søknadsfrist er 15. august 2015. Evt. spørsmål vedrørende momskompensasjonsordningen sendes til 
moms@idrettsforbundet.no  

 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. For at idretten skal ha størst mulig gjennomslag for 
idrettens saker i årets kommunestyre- og fylkestingsvalg har Norges idrettsforbund nedsatt en 
arbeidsgruppe bestående av idrettsråd, idrettskretser og særforbund i tillegg til representanter fra 
idrettsstyret og NIFs administrasjon. Arbeidsgruppen har lagt fram tre fanesaker og en verktøykasse 
med forslag til virkemidler som kan brukes til å få gjennomslag lokalt. 

 
Viktige søknadsfrister for idretten i Trondheim: 

 Trondheim kommunes idrettsstipend 2015. Søknadsfrist 1. juli 

 Støtte til idrettsarrangementer i Trondheim 2.halvår 2015. Søknadsfrist 1. juni 

 Støtte til kjøp av utstyr i private anlegg 2015 Søknadsfrist 1. juli 
 

Politikernes møte med idretten, del 2 gjennomføres 9. juni kl 18-20.30 i Trondheim Spektrum 
Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg og hvem av de politiske partier er mest enige 
med idretten? 19. januar presenterte Idretten sine forventninger til politikerne. Nå snur vi, og 
inviterer til ”Politikerne svarer idretten” 
 

Idrettsmerket fyller 100 år! Norges idrettsforbund har laget en 100 årspin som vil erstatte 

bronsemerket i år. I tillegg jobber NIF med å lage et historisk jubileumshefte som legges ut på 

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/idrettsmerket/ så snart det er ferdig i løpet av mai. 

 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), avholder ting i Trondheim på 
Scandic Nidelven hotell fra 5.-7. juni 2015. Rammeprogrammet og all viktig informasjon får du på 
denne linken. 

 
 
 

Følg oss på Twitter, Facebook og vår hjemmeside 
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