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Idrettskretsen ønsker å takke alle 

idrettsvenner for et flott og inn-

holdsrikt idrettsår med mye aktivi-

tet og flotte arrangementer i hele 

fylket. Det har vært mange flotte 

idrettsprestasjoner både i breddeid-

retten og blant våre toppidrettsut-

øvere. Vi gleder oss over ferdigstilt 

nytt idrettsanlegg på Campus Stein-

kjer. I tilegg har anleggskomiteen i 

høst arrangert temakvelder om an-

legg i Grong, Kolvereid og på    Le-

vanger.  

Det har vært fantastisk oppmøte og 

vi håper at dette vil gi positive resul-

tater i anleggssituasjonen i Nord-

Trøndelag. Vi takker også for delta-

gelsen på årets Idrettsgalla og Id-

rettsplassen samt for innsatsen til 

alle som har bidratt i prosjektet 

”Norges sprekeste fylke” og til alle 

spreke nordtrøndere som er med på 

å gjøre oss til nettopp det, nemlig  

sprekeste fylke i landet.  Nå er det 

bare å nyte snøen, og de beste øns-

ker for en god jul og et godt nytt år.  

GOD JUL OG GODT 

NYTT ÅR 

IDRETTSREGISTRERINGEN 2013 
Det tid for den årlige idrettsregistre-

ringen som er obligatorisk for alle id-

rettslag i Norge. Man registrerer 

bl.a.  antall medlemmer, aktive med-

lemmer i ulike idretter med kontakt-

informasjon, og ansvarlig for politi-

attester. Du finner definisjoner som 

gjelder i idrettsregistreringen, samt 

annen info på idrettsforbundets 

hjemmesider: 

www.idrett.no/tema/idrettsregistreringen/

Sider/Idrettsregistrering.aspx 

Denne registreringen utgjør grunnla-

get for tildeling av penger til norsk 

idrett og er derfor særdeles viktig. 

Det er ingen endringer i årets regist-

rering i forhold til tidligere år.  

Registreringen åpner 2.januar og 

stenger 31.januar 2013.   

S p ø r s m å l  s e n d e s   t i l 

ir@idrettsforbundet.no. 

 

http://www.facebook.com/pages/Nord-tr%C3%B8ndelag-idrettskrets/185580474867077


IDRETTSMERKET 

Å ta idrettsmerket årlig er en fin måte å motive-

re seg til holde seg i form på. Deltakelse gjør oss 

sprekere og bidrar til trivsel og god helse! Vi 

ønsker både nye  og erfarne, unge og eldre  id-

rettsmerkedeltakere med på aktiviteten i 2013! 

Vi i idrettskretsen hører gjerne om gode og krea-

tive aktiviteter som kan inspirere andre.  

 

Frist for innrapportering av idrettsmerkeprøver 

avlagt i 2012: 31. januar 2013.  

 

Prøvene sendes Nord-Trøndelag Idrettskrets, 

Jæktskippergata 8, 7725 Steinkjer.  

 

 

KLUBBGUIDEN 

På hjemmesiden vår finner  du Klubbguiden  

med nyttig informasjon om hva det innebærer å 

være medlem i NIF samt linker til lover og reg-

ler, gjeldende lovnorm for idrettslag og den er 

obligatoriske ordningen med politiattester. Du 

vil finne informasjon om  ulike støtteordninger, 

forsikring, klubbøkonomi, klubbutvikling m.m. 

Følg med på Klubbguiden for oppdatert og nyttig 

informasjon om viktige spørsmål for idrettslage-

ne! www.idrettsforbundet.no/nord-trondelag   
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TEMAKVELD I KLUBBEN?   STØTTE TIL IDRETTSSKOLER 

Idrettskretsen ønsker å minne om at dere gjerne 

må benytte oss dersom dere ønsker besøk av oss 

i klubben, ønsker temakveld på et emne dere 

selv føler dere har behov for eller ulike kurs og 

lignende. Det kan være klubbutviklingskurs, 

barneidrett, ernæring, tema kveld om aktivite-

ter for barn innendørs/utendørs, stavgangkurs, 

kurs i praktisk styrearbeid m.m. Vi kommer 

gjerne ut å ser hvordan det er hos dere eller ord-

ner kursholdere for dere, dersom dere stiller med 

lokale og deltagere. 

Ta kontakt på: ntik@idrettsforbundet.no  

En idrettsskole er et variert aktivitetstilbud 

hvor barn t.o.m. det året de fyller 12 år får prø-

ve seg i flere idretter og ulike miljøer, f,eks. i sal, 

på løkka, i skog og mark, på snø og is eller i 

vann. Det legges vekt på å utvikle grunnmoto-

rikk gjennom leik og aktiviteter tilpasset barnas 

utviklingsnivå.  Idrettslag kan  søke oppstarts-, 

og utviklingsstøtte for å starte idrettsskole: 

Kr. 11.000,- for idrettsskoler med færre enn 50 barn  

Kr. 16.000,- for idrettsskoler med flere enn 50 barn 

LESMER:  

http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettskole/

Sider/Idrettsskole.aspx 

http://www.idrettsforbundet.no/nord-trondelag

