
Sør-Trøndelag idrettskrets informerer… 
 

 
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 
 

Spillemiddelseminar 2015. Onsdag 27. mai i Trondheim Spektrum. Idrettsrådet i Trondheim i 
samarbeid med Trondheim kommune inviterer til Spillemiddelseminar 2015. Seminaret er 
obligatorisk for de som skal søke spillemidler i år 

 
Kurs skadeforebyggende trening for barn og unge. 27. mai 2015 i Granåsen. Sør-Trøndelag 
Idrettskrets, i samarbeid med Trondheim Idrettsklinikk arrangerer kurs med fokus på 
forebygging av de vanligste idretts- og belastningsskadene i barneidretten 
 
Søknadsskrivekurs for idretten. Lørdag 6. juni kl 1000-1800 i Trondheim Spektrum.  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. 

 
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 i anledningen som 
vil erstatte bronsemerket i år. I tillegg jobber NIF med å lage et historisk jubileumshefte som 
legges ut på www.idrettsmerket.no så snart det er ferdig i løpet av mai. 

 
Tidenes inntektsløft for norsk idrett! Regjeringen har i statsråd vedtatt hovedfordelingen for 
2015 til idrettsformål. Norsk Tipping har levert et solid resultat, og tilfører totalt 3,536 
milliarder kroner til formålsmottakerne. Dette er over 111 millioner kroner bedre enn 
budsjettert. I år går 64 prosent av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping til idrettsformål.  

 
Økt satsning på idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. Samlet sett tildeler NIF i år 

kr 19.304.040,- til å styrke og utvikle arbeidet for mennesker med funksjonsnedsettelse 

gjennom særforbundene. 

  
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 denne linken. 

 
 
 

Følg oss på Twitter, Facebook og vår hjemmeside 
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