Veiledning for bruk av MinIdrett og betaling av medlemskontingent
Det har kommet en del tilbakemeldinger på at det er vanskelig å betale årets medlemskontingent.
Grunnen til endringene er at EIL har tatt i bruk Norges Idrettsforbund sin løsning for
medlemshåndtering «KlubbAdmin».
KlubbAdmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon.
• KlubbAdmin er tett integrert med idrettens øvrige systemer (Min idrett, SportsAdmin, Online
betaling) og den nasjonale idrettsdatabasen.
• KlubbAdmin forenkler idrettslagets håndtering av medlemmer med muligheter for å sortere
disse på idrettsgren, på lagsnivå, mellom kjønn, aldersnivå osv.
• Enkel kommunikasjon med medlemsmassen via e-post eller sms.
• KlubbAdmin kan benyttes for å etablere elektroniske betalingskrav for enklere oversikt og
rimeligere innkreving av medlemskontingenter, treningsavgifter, innbetalinger til lagskasse,
cup-avgifter etc.
• Medlemmet kan benytte MinIdrett for å melde seg ut/inn i idrettslaget, av/på aktivitet m.v.
Samt betale sine forpliktelser via idrettens Online Betalingsløsning.
• KlubbAdmin vil erstatte dagens løsning for den årlige "idrettsregistreringen".

Innlogging på MinIdrett
Alle som har mottatt en e-post om betalingskrav fra EIL har en bruker på MinIdrett. Denne brukeren
ble opprettet når EIL (eller en annen klubb der dere er medlem) registrerte dere i «KlubbAdmin».
For å sjekke medlemsinformasjon og betale medlemskontingent i EIL må du logge inn på MinIdrett.
Ved første gangs innlogging må du verifisere noen opplysninger om medlemskapet ditt.
Personnummeret dere må legge inn blir ikke lagret i løsningen, men brukes i en sjekk mot
Brønnøysundregistrene.
Det er mulig å logge inn ved å følge linken som er vist i alternativ B på neste side
…men det er mye enklere dersom du kan finne fram e-posten «Velkommen til Min Idrett» som ble
mottatt fra donotreplay@idrettsforbundet.no når du ble registret.

Alternativ A:
Ved å klikke på linken i e-posten vil du få opp en dialogboks for å verifisere medlemskapet (se punkt
VERIFISERING AV BRUKEROPPLYSNINGER senere i denne veiledningen)
Alternativ B:
Dersom du ikke har denne e-posten må du følge linken https://minidrett.nif.no/ og så klikke på den
grønne knappen «Logg inn» og følge de neste punktene i denne veiledningen.

Når du klikker på «Logg Inn» får du opp dialogboksen under. Har du glemt brukernavn eller passord
klikker du på linken «Glemt brukernavn/passord».
NB: Alle har et brukernavn, - ikke velg Ny bruker!

Velg e-post og tast inn samme e-post adresse som du har fått betalingskrav fra EIL på.

Tast inn engangskoden i dialogboksen.

Etter å ha tastet inn engangskoden får du opp et brukernavn i dialogboksen. NB! Dette brukernavnet
kan du endre senere når du har logget inn! Noter deg hva brukernavnet er for det trenger du igjen
etter at du har satt passord!

Nå kan du logge inn med brukernavn og passord!

VERIFISERING AV BRUKEROPPLYSNINGER
Første gang du logger inn vil du få opp en dialogboks som ber deg legge inn navn, personnr, telefonnr
og e-post. Personnummeret vil ikke bli lagret, men brukes for verifisering mot
Brønnøysundregistrene.
Du vil motta en SMS med en engangskode for å bekrefte registeringen.

Hvis du fortsatt har problemer med innlogging tar du kontakt med NIF IT sin support telefon 03615
mellom 0800 og 2000 på hverdager. Evt send en mail til support@idrettsforbundet.no

Betaling av kontingent
Ligger det et betalingsoppdrag på profilen din klikker du på pila ved handlekurven eller på
menyvalget «Betaling»

Du velger så «Betal og bekreft»

Som for annen netthandel fyller du ut dialogboksen for kortbetaling.

Når transaksjonen er gjennomført får du opp et «kvitteringsskjermbilde»

