
Sør-Trøndelag idrettskrets informerer… 
 

 
Aktivitetslederkurs barneidrett - høst 2017. Sør-Trøndelag Idrettskrets arrangerer 
aktivitetslederkurs barneidrett (16 timer) i Trondheim. Kurset går over tre kvelder, pluss 2 
timer E-læring (selvstudium). Oppstart 12. september. Kurset er første del av idrettens 
trenerstige, og deltakerne får kursbevis.  
 
Utlysning Aktivitetstilskudd idrett 2017. Sør-Trøndelag Idrettskrets mottar årlig tilskudd til 
idrett fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Alle som har oppfylt kriteriene er 
tilskuddsberettiget. Kun kretser/regioner/forbund kan motta aktivitetstilskudd idrett. 
Tilskuddet skal brukes i idretten i Sør-Trøndelag. Frist 15. september. 
 
NIFs flyktningfond gjenåpnet – 2 millioner kroner skal til idrettslag. Fotballklubber kan ikke 
søke på denne utlysningen. Midlene skal gå til aktivitet for beboere på mottak. Les mer og 
søk via denne lenken. Frist 7. september. 
 
Sammenslåingsprosessen mellom Nord- og Sør-Trøndelag idrettskrets er i full gang. Vi vil 
allerede nå varsle om at Ekstraordinært idrettskretsting er satt til 26. november. Her blir det 
også Ting for Trøndelag Idrettskrets. Valgkomiteen er i gang og Idrettsråd og særkretser skal 
ha mottatt brev. Hvis ikke, kontakt oss. 
 
LAM. 16. august er passert og fordeling av Lokale aktivitetsmidler for 2017 fra Idrettsrådene 
kan begynne. Fordelingen må foretas før fredag 24. november 2017. Fordelingen gjøres i 
nettportalen www.SportsAdmin.no. Tekniske spørsmål vedrørende fordelingen i 
SportsAdmin må rettes til Idrettens Support på tlf. 03615 eller på e-post: 
support@idrettsforbundet.no  
 
Tillitsmannsklubbens stipend 2017. Søknadsfrist 17. september. 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. Dette gjelder både for fine prestasjoner og 
utvikling. Personer må være mellom 16 og 18 år i utdelingsåret. 
 
Mye nytt innen idrett for funksjonshemmede (paraidrett) i Midt-Norge høsten 2017. Les mer 
på denne lenken. Vi vil spesielt minne om Høstdagen ved Haukvatnet i Trondheim som 
arrangeres for 26. gang, søndag 3. september kl. 12-15.  
 
Idrettsstipend for ungdom. Søknadsfrist 1. september. Sør-Trøndelag fylkeskommune deler 
ut en nærmere fastsatt sum til stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen 
idretten i alderen 15-22 år. 
 
 Idrettens hederskveld 2017 er satt 6. oktober. Sett av datoen nå. Årets Hederskveld 
 blir delt mellom Royal Garden og Scandic Nidelven. 
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