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Vi er godt inne i et nytt friidretts år med stor og bred aktivitet. Mange som har deltatt på samlinger og 
trenerkurs. Deltakelsen i Steinkjer Indoor har slått alle rekorder med vel 250 deltakere. Ikke veldig stor 
tropp til NM innendørs (7 aktive), men det gav likevel en fin uttelling med 1 gull- og 3 bronsemedaljer. 
Til UM innendørs reiser en stor tropp. På kretsens overnattingsopplegg er 79 senger belagt (32 fra STfik) 
og på felles buss reiser 44 personer. (17 fra STfik) 
 
Ledermøte NTfik - 20.mars 2019 
Kunngjøring ble utsendt 22.januar. Kopi finner dere H E R!  
Frister:  

1. Forslag til aktuelle saker 9.mars 
2. Påmeldingsfrist med fullmaktsskjema sendes ragnar.prestvik@ntebb.no innen 13.mars. 

 
Friidrettstinget, Bergen 30.- 31.mars 2019 
Friidrettstinget i år blir meget viktig. Her skal bla den pågående moderniseringsprosessen i norsk idrett 
drøftes. Det er også viktig at klubbene er på banen slik at vi i fellesskap kan stemme frem gode kandidater 
med «distriktspolitisk tankegang» som også ser de små klubbene rundt om i Norge til det nye 
forbundsstyret.  Likeså ved tildelingen av NM 2021 og 2022 hvor Nord-Trøndelag friidrettskrets har en 
søker – Stjørdals Alliansen. Ved å få mesterskap til eget nærområde er positivt for rekrutteringen og 
økonomien for klubbene som skal sende deltakere til mesterskapet.  
Info og frister: H E R!  
 
Klubbinformasjon i SportsAdmin og Samordna rapportering: 
Det er den rapporteringen dere gjør her som gir grunnlag for overføringene til klubbene (LAM) fra 
bevilgede myndigheter.  
Endringer i klubbens ledelse etter årsmøtene må oppdateres i klubbinformasjon i SportsAdmin som siste 
oppgave for sittende leder før ny leder overtar ansvaret. 
Samordna rapportering (idrettsregistrering og medlemsregister i KlubbAdmin) åpnes 1.april. Gjør ferdig 
medlemsregistrene NÅ! Vi oppfordrer om at dette tas så tidlig som mulig slik at vi unngår mas og stress 
like inntil siste frist for rapportering. Les mer H E R!  
 
Stevner/terminliste i 2019: 
Det er fortsatt stevner som ikke er lagt inn i SportsAdmin (terminliste bane) og Løp i Norge (terminliste løp 
utenfor bane, trim/mosjon og konkurranse). Stevner vil ikke bli godkjent og lagt ut i datosortert 
terminliste før øvelser og andre nødvendige opplysninger er lagt inn.  
 
Dommerkurs: 
Dommerutvalget planlegger nye kurs i Steinkjer, Overhalla, Kolvereid, Levanger/Verdal og Stjørdal. Dette 
er viktig for rekruttering av nye nøkkelpersoner for friidrettsarrangement i vår krets. Vi oppfordrer 
klubber til å melde inn behov for dommer-, trener-, arrangement-, og utviklingsprosesser til 
kretskontoret. 
 
Kretskontoret 
Kontoret holder stengt 28.februar tom 17.mars. Spørsmål? Ta kontakt med kretsstyret.  
Kontaktinformasjon til kretsstyret finner du:  H E R ! 
 
Følg ellers med på kretsens hjemmeside https://www.friidrett.no/k/nord-trondelag/ 
Og bli en følger av kretsen på Facebook: https://www.facebook.com/Nord-Trøndelag-friidrettskrets 
 
 
Skage/Steinkjer 14. februar  
 
Ragnar Prestvik/kretsleder    Geir-Arvid Nordtømme/daglig leder 
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