
Sør-Trøndelag idrettskrets informerer… 
 

 

 

Idrettens Hederskveld fredag 7. oktober 2016 på Clarion Hotell Brattøra 
Dette blir en ny fantastisk aften for idretten i Sør-Trøndelag. Som alltid 
blir det utdeling av priser og festmiddag med topp underholdning på 
kvelden. Vi kan røpe at Are Hembre er en av artistene som kommer. 
Alle er hjertelig velkommen både til prisutdeling og festmiddag. En 
ypperlig mulighet til å verdsette de tillitsvalgte i din klubb med en 
festkveld dere sent vil glemme. Festmiddagen koster kr 600.- pr. stk. 
mens prisutdelingen er gratis. 
 
Meld deg på direkte på vår påmedlingslink eller kontakt oss for å melde 
på store grupper. Sor-trondelag@idrettsforbundet.no  

  
 
 

 
 

Norges idrettsforbund arrangerer flere kurs i Klubbadmin som video/webinar kurs. Det vil si at du 
sitter ved din egen pc hjemme og følger med på live demonstrasjon. Du vil få anledning til å stille 
spørsmål underveis i et chat-vindu. For påmelding gå inn på følgende linker via minidrett.no.  
Tema: Fakturering 15. september.  
Tema: Medlemshåndtering 20. oktober  
Tema: Fakturering 17. november 
 
 
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. Påmeldingsfrist 9. september 
 
 
Invitasjon - hjertestarter- med førstehjelpskurs Trondheim høst 2016. 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. Kurset handler om mer enn teknisk førstehjelp. Enkeltmennesket er i fokus, og man er 
opptatt av emosjonelle erfaringer ved uforutsette hendelser. 
 
Tillitsmannsklubbens stipend for 2016. Tillitsmannsklubben deler hvert år ut et stipend på kr 5 000. 
Hensikten med stipendet er å stimulere unge utøvere og lag til videre utvikling. Stipendet kan gis til 
personer eller lag som over tid har vist god idrettslig utvikling. Personer må være mellom 16 og 18 år 
i utdelingsåret. Søknadsfrist: 23. september 2016 
 
 
 

Følg oss på Twitter, Facebook og vår hjemmeside 
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