Informasjon om endringer i medlemssystem og betaling av
kontingent
Uvdal IL vil fra januar 2016 ta i bruk nytt system for medlemsregister og kontingenter.
Tidligere har det vært brukt ulike systemer, disse fases nå ut og det systemet vi kommer til å
bruke heter Min idrett og er utarbeidet av Norges idrettsforbund. Minidrett er din personlige
side inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystemene.
Bakgrunnen for dette er krav om at alle idrettslag fører elektroniske medlemslister i
idrettens nasjonale medlemsdatabase i tråd med forskrift gitt av idrettsstyret. (Lovnorm for
idrettslag vedtatt av idrettstinget i 2011).
Alle som er registrert som medlem av et idrettslag, med tillitsverv eller andre funksjoner i
idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem
og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.
Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver,
tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde deg
på konkurranser og kurs, samt betale lisens, påmeldinger, og betalingskrav fra ditt idrettslag.
I Min idrett kan du:
1. Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter, e-post osv.)
2. Se hvilke medlemskap, verv og kompetanse som er registrert på deg
3. Betale krav fra din klubb (kontingent, treningsavgift osv. - betinger at klubben bruker
KlubbAdmin)Se veiledning Betaling av klubbavgift
4. Betale dine lisenser og skrive ut lisenskort (betinger at forbundet benytter SportsAdmin Lisens)
5. Melde deg på og betale kurs (betinger at arrangør benytter SportsAdmin Kurs)
6. Melde deg på og betale arrangementer (konkurranser, stevner, løp, møter) (betinger at arrangør
benytter SportsAdmin Arrangement). Se veiledning for påmelding og betaling til arrangement her
7. Legge til familiemedlemmer i din profil, samle medlemskapene, melde på og betale for
dine familiemedlemmer.

Slik gjør du:
Logg den inn her: https://minidrett.nif.no/.
Hvis det er første gang du er inne på siden klikker du på Ny bruker, hvis du har passord og
brukernavn allerede klikker du på Logg inn. Det er viktig at du fyller inn korrekt epostadresse og mobilnummer. Det er via disse kanalene vi kommer til å ta kontakt med deg
seinere.
Når Uvdal IL heretter sender ut en faktura for medlems- eller treningsavgift, så må
medlemmet logge seg inn i Min idrett for å betale denne.
Uvdal IL har ikke tilgang til profilene i min idrett, dette er det kun medlemmet selv som har.
Vi ber om at alle legger inn rett E-postadresse og mob.nr.

Klikk her for Brukerveiledning for Min Idrett, eller skriv inn

https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning i nettleseren din.

Ta kontakt NIF IT-support på tlf 03615, eller mail support@idrettsforbundet.no om du skulle
få problemer med å registrere deg.
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