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5.1.3. Min idrett
Nye medlemmer skal melde seg inn i idrettslaget på nett via Min idrett.
FORDELER MEDLEMMER
Min idrett er tjenesten for de som har en aktiv idrettshverdag enten de selv deltar på
arrangementer eller de har barn og familie som gjør det. Med Min idrett kan de samle alle
familiemedlemmer og få oversikt i idrettshverdagen. De kan selv legge til
familiemedlemmer i sin profil, samle medlemskapene, melde på og betale for sine
familiemedlemmer.
Søkbar terminliste
Terminlisten i Min idrett gir muligheten til å finne aktuelle arrangementer, konkurranser og
kurs, både lokalt og nasjonalt. For at arrangementene vises i Min idrett forutsettes det at
arrangøren bruker Idrettsforbundets administrative idrettsystem, SportsAdmin.
Personlig terminliste
De kan selv skreddersy sin personlige terminliste. Under ”Mine idretter” oppgir de idretter
og geografiske områder, slik at de optimaliserer sine ”foreslåtte arrangementer”. Dette kan
de dra nytte av både på web og mobil.
Med Min idrett kan de
Administrere og betale familiemedlemmers kontingent, lisenser og påmeldinger
Enkel påmelding
De kan enkelt foreta påmeldinger til arrangementer, kurs og møter fra Min idrett, forutsatt
at påmeldingsfristen er åpen. De vil også motta en påmeldingsbekreftelse på e-post som
verifiserer påmeldinger.
Kalender
Kalenderen sørger for at de til enhver tid har oversikt over sine og familiens kommende
aktiviteter.
Betale lisens
De kan betale lisenser direkte fra Min idrett, slik at slipper å gå den mer tidskrevende veien
gjennom f.eks nettbank eller vanlig bankfilial. Når godkjent betaling er gjennomført vil de
kunne skrive ut et lisenskort/forsikringsbevis. Dersom de ønsker å oppgradere sin lisens kan
de også gjøre dette direkte fra Min idrett.

Dok.id:
5.1.3.

5. Klubbdrift og rutiner

Min Idrett
Dato:
07.09.15

Versjon:
1

Gjelder fra:
08.09.15

Skrevet av:
Dorrit Lauritzen

Godkjent av:
Styret

Dok. Type:
Instruks
Side:
2 av 3

Trygg og enkel betaling
Nå kan de melde på og betale for sine og sin families idrettsaktiviteter i samme operasjon.
Vår samarbeidsparter Buypass leverer identifiserings- og betalingsløsningen som gjør det
enkelt og sikkert å betale aktivitetene samtidig med påmeldingen. Selskapet håndterer mer
enn 25 millioner id- og betalingstransaksjoner pr måned, bl.a hos Norsk Tipping, Altinn og
andre offentlige og private brukersteder. For å bli klar for online betaling må du gjøre en
enkel registrering hos Buypass. Les mer her: https://itinfo.nif.no/Online_betaling
Personopplysninger De kan selv verifisere og endre sine egne og sin families
personopplysninger i Min idrett. I tillegg til at de kan får en oversikt over sine ulike
funksjoner og verv innenfor norsk idrett

AKTIVER DEG I "MIN IDRETT"
Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase.
Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre
funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg at
opplysningene som er registrert er korrekte. Aktiver deg som bruker her og sjekk om
opplysningene om deg og dine barn stemmer.
Min idrett er din personlige portal. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller
administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for
lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.

Fra Min idrett kan du:
· Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)
· Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.
· Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien.
· Betale kontingent og treningsavgift
· Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort
· Melde deg på og betale kurs
· Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser / stevner / løp (ikke alle idretter)
Betaling
Foreldre kan få en samlet oversikt over medlemskapene til sine barn, og gjøre påmelding og
betaling for disse på ett sted. Registrer deg for online betaling her: Buypass
Personlige opplysninger
Norges idrettsforbund følger Datatilsynets og Forbrukerombudets krav til forvaltning av
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personlige opplysninger. Du kan aktivt samtykke til hvorvidt du ønsker at din adresse, epost og telefonnummer skal være tilgjengelig på Internett. Fra Min idrett kan du enkelt
krysse av for hvordan du ønsker at informasjon om deg skal synliggjøres.
Min idrett er utviklet av Norges idrettsforbund i samarbeid med særforbundene.
Kontakt klubben din hvis du finner feil vedrørende funksjoner, medlemskap, verv eller
lisenser. Har du andre spørsmål kan du kontakte support på support@idrettsforbundet.no

VIDEO PÅ YOUTUBE FOR HVORDAN BRUKE MIN IDRETT
På Youtube finnes det videoer som viser hvordan du som medlem kan bruke Min idrett.
Følg denne linken: https://www.youtube.com/user/nifsupport
Skulle du ha problemer kan du kontakte support på tlf. 03615 eller på e-post
support@idrettsforbundet.no Support svarer på henvendelser hverdager fra kl. 08.0020.00

