Sør-Trøndelag idrettskrets informerer…
Idrettens hederskveld 2017. Fredag 6. oktober gjør vi stas på Ildsjeler fra alle
kommuner tilknyttet Sør-Trøndelag Idrettskrets. Samtidig hedrer vi store
prestasjoner i toppidrett, gode arrangementer, idrettsmerkevinnerne våre og deler
ut stipend til unge idrettsutøvere. Påmelding her.
Sammenslåingsprosessen mellom Nord- og Sør-Trøndelag idrettskrets fortsetter. 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 ønsker innspill til valget. Les
brev fra valgkomiteen.
Sør-Trøndelag Idrettskrets er med i fylkeskomitéen for årets TV-aksjon, hvor pengene går til
UNICEF/ skoler for barn i krigsherjede land. Vi oppfordrer alle idrettslagene til å være med
på denne store dugnaden, ved å bli bøssebærere eller gi pengebidrag, arrangere løp e.l. til
inntekt for saken. Vi kan gjøre en forskjell! Les mer på blimed.no
Spillemidler til utstyr 2017. Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Søknadsfristen er 18.
oktober 2017. Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for
ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside
Invitasjon til nettverkssamling for unge voksne i idretten. 9. oktober. Ungdomsutvalget i SørTrøndelag idrettskrets inviterer igjen til nettverkssamling og ønsker dere som deltok på
samlingen i vår velkommen, samtidig som vi også gjerne vil ha med flere. Dette skal være en
arena hvor unge voksne i idretten kan bli kjent, få faglig påfyll og diskutere felles
problemstillinger på tvers av idrettene. Samlingen er gratis.
Velkommen til introkurs om Klubbadmin og bruk av elektronisk medlemsregister.
25. oktober i Trondheim og 26. oktober i Ålen. KlubbAdmin inneholder idrettens nye
elektroniske medlemsregister som alle idrettslag kan få gratis tilgang til. Kurset er gratis for
alle i idrettslagene.
Det skjer mye nytt innen idrett for funksjonshemmede (paraidrett) i Midt-Norge med mange
kurs/temakvelder, nye treningstilbud og arrangementer/ mesterskap.

Kurs i økonomistyring og regnskap for alle idrettslag. 7. november i Trondheim. Dette kurset
tar for seg regnskapsbestemmelsene slik at klubbens økonomiansvarlige er godt rustet til å
føre klubbens regnskap innenfor bestemmelsene og til det beste for medlemmene.
Norges idrettsforbund lanserer www.idrettsdugnad.no som skal gi idrettslag mer penger i
klubbkassa ved dugnader. Les mer på idrettsforbundet.no
Norsk Tipping og Norges idrettsforbund skal dele ut 80.000 kroner til idrettslag som ønsker å gjøre
noe ekstra for ungdomsidretten. Helt frem til 24. september kan idrettslag søke om Grasrotprisen.

