Hordaidrett
Nytt og nyttig fra idrettskretsen - mars 2018

Samordnet søknad og rapportering 2018

Innen 30.april 2018 må alle idrettslag rapportere inn
medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund.
Rapporteringen åpner 1.april, og skal gjøres i
KlubbAdmin. Dersom idrettslaget benytter et annet
godkjent elektronisk medlemsregister skal idrettslaget likevel fortsatt logge seg inn i KlubbAdmin og
bekrefte antall medlemmer og aktive medlemmer.
NIF sender ut informasjon til idrettslagene 3. april.
Eventuelle spørsmål kan rettes til NIF Support på
telefon 21029090 eller support@idrettsforbundet.no.

KURS

Aktivitetslederkurs barneidrett
13.-15. april Kringlebotn skole
Økonomikurs – Regnskap og bokføring 17. april Idrettens Hus
Økonomikurs – Regnskapslover
og regler 19. april Idrettens Hus
KlubbAdmin – Basiskurs 26. april
Idrettens Hus
Klubbens styrearbeid i praksis
3. mai Idrettens Hus
Lederkurs for ungdom 19-21.oktober Scandic Bergen Airport Hotel

Tilbud om gratis Aktivitetstime
for barn, ungdom og voksne med
flerkulturell bakgrunn

Gjennom vårt arbeid med inkludering i idretten har vi
flere ganger fått spørsmål om å hjelpe ulike grupper
og innføringsklasser med tilrettelegging av en ny
idrettsaktivitet, spesielt for jenter. Vi startet derfor
med begrepet aktivitetstimer, hvor vi stiller med instruktører til den ønskede idrettsaktiviteten og hjelper
med organisering, planlegging og gjennomføring. En
aktivitetstime er et lavterskel idrettsaktivitetstilbud.
Les mer bestill en Aktivitetstime

Om gode idrettsanlegg

www.godeidrettsanlegg.no (GIA)
er en nettløsning etablert i samarbeid mellom Kulturdepartementet,
NIF og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi. Nettløsningen
inneholder informasjon om ulike
typer idrettsanlegg, materialvalg,
eksempler på planløsning og
fremgangsmåte for utvikling av
nye og gamle anlegg. GIA skal
være et oppslagsverk hvor du kan
finne relevant informasjon for
planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

Oppstart- og
utviklingsstøtte til
idrettsskoler

Oppstart- og utviklingsstøtte gis
til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra det året
de fyller 6 år til og med det året
de fyller 12 år, og ungdom fra 13
år til og med det året de fyller 19
år. Oppstartstøtten varierer fra
11.000-16.000 kroner. Utviklingsstøtte til idrettsskoler som har
ligget nede er 8500 kroner.
Les mer og søk her

Anleggskonferanse

5. april Scandic Hotell Ørnen.
Vi minner om påmeldingsfrist
som er fredag 23. mars.
Invitasjon

Kurs i tilrettelegging
paraidrett

Dato: 7. april kl 10-14 i Bergen.
Målgruppen for kurset er trenere,
aktivitetsledere, treningskontakter,
støttekontakter og andre interesserte i alle ledd i idretten i Hordaland som ønsker å lære mer om
hvordan du kan legge tilrettelegge
idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse (Utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede og bevegelseshemmede). Invitasjon og påmelding

Retningslinjer

På hjemmesiden til NIF under
Temasider finner du retningslinjer
som gjelder for alle medlemmer
i norsk idrett: mot seksuell trakassering, om markedsføring,
dugnad, alkohol, tobakk, databehandling, lege og sanitet.
Her finner du retningslinjene

Vi ønsker alle en

GOD
PÅSKE

Nyhetsbrevet sendes til klubbens offisielle epostadresse i Sportsadmin. Husk derfor å videresende til medlemmene i din klubb.
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