Sør-Trøndelag idrettskrets informerer…
Kurs: Idrettskader 18. mars. Sammen med utvalgte fagpersoner inviterer vi til

kurskveld om idrettskader i Granåsen konferansesenter i Toppidrettssenteret i
Granåsen.
Seminar: Hvordan bli bedre i din idrett 23. mars I samarbeid med Olympiatoppen
Midt-Norge, arrangerer TrondheimIdrettsklinikk i Granåsen konferansesenter i
Toppidrettssenteret i Granåsen.
Aktivitetslederkurs barneidrett Trondheim med start 8. april Sør-Trøndelag
Idrettskrets arrangerer aktivitetslederkurs barneidrett (16 timer) i Trondheim. Kurset
går over tre kvelder, pluss 2 timer E-læring (selvstudium).
Kurs: Lover, regler og retningslinjer. 8. april i Trondheim Idretten stiller lovmessige
krav til styring og ledelse av idrettslag. Gjennom dette kurset blir du blant annet
bevisst på idrettslagets plass i organisasjonen og hva det innebærer at idrettslaget er
en egen juridisk enhet. Dette kurset anbefaler vi alle som sitter i klubbens styre om å
delta på.
Kurs: Økonomistyring og regnskap 16. april i Trondheim Dette kurset tar for seg
regnskapsbestemmelsene slik at klubbens økonomiansvarlige er godt rustet til å føre
klubbens regnskap innenfor bestemmelsene og til beste for medlemmene.
Kurs: KlubbAdmin 22. april introkurs i Trondheim 23. april kurs for viderekommende
Idrettskoleforum 23.april: Sør-Trøndelag idrettskrets ønsker å starte opp igjen med
«idrettsskoleforum», for de som er engasjert i aktivitet for de yngste barna i
idrettslagene våre.
Ledermøtet 2015 er satt til 27. april. Alle idrettsråd og særkretser som ønsker å motta
midler fra Sør-Trøndelag Idrettskrets har obligatorisk oppmøte på ledermøtet. I år
holdes møtet på Strinda vgs. Registreringen starter kl 1730 NB! Ny tid
Kurs: Trafikksikkerhetsarbeid for arrangører 10. mars. Det første kurset vil bli
arrangert i Statens Hus, Trondheim. Kurset vil gå over 2-3 timer på kveldstid og vil
være et samarbeid mellom Statens vegvesen og politiet
Idrettsrådskonferansen 2015. Norges idrettsforbund inviterer til nasjonal
idrettsrådskonferanse helgen 17.-19. april. Konferansen vil holdes på Scandic Hell
(tidligere Rica Hell Hotell) på Stjørdal.
Viktig informasjon og søknadsfrister for idrettslag i Trondheim Kommune.
Informasjonen gjelder, årsmøte i idrettsrådet, bookingbase, leie av gymsaler,
kommunale midler, kommunal hallfordeling.

Følg oss på Twitter, Facebook og vår hjemmeside

