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. De 10 første
som melder seg på vil få plass. For påmelding til våre 10 plasser, klikk her

Få din del av 1, 2 milliarder kroner. Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2015 for
idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS er åpnet. Frits er 15. august og alle får. Det
er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. Les alt om momskompensasjon 2015
her

Idrettsmerkeprøvedager. 18. og 27. Vi ønsker velkommen til Idrettsmerkeprøvedag på
Stadion fra kl 18-20 tirsdag 18/8 og torsdag 27/8. Sammen med Granåsen Skiforening blir det
mulighet for deg å ta Idrettsmerke på disse dagene. Du kan ta med deg venner og familie
som også har lyst å prøve.

Sør-Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom. 1. september er frist for
søknaden av en nærmere fastsatt sum til stipend til unge idrettsutøvere, trenere og
tillitsvalgte innen idretten i alderen 15-22 år. Søkerne må være bosatt i Sør-Trøndelag eller på
en annen måte knyttet til fylket. Idrettsstipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere og
tillitsvalgte innen idretten, inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i
sin idrett.

Utlysning Aktivitetstilskudd idrett 2015. Sør-Trøndelag Idrettskrets mottar årlig tilskudd til
idrett fra SørTrøndelag Fylkeskommune. Kun særkretser/region eller forbund kan være
søkere på aktivitetstilskuddet. Tilskuddet skal brukes i idretten i STIK.
Frist for å søke er 1. september og du leser alt om tilskuddet her

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. Les invitasjonen og meld deg på her.

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 enda mer spektakulert og prominet arrangement i år.

Følg oss på Twitter, Facebook og vår hjemmeside

