Kjære alle medlemmer i Høybråten og Stovner IL
Vi er i prosessen med å bytte medlemsregister fra Mamut til Klubbadmin. Den store
forskjellen fra tidligere er at det er dere som vedlikeholder personinformasjon via min idrett.
Min idrett er din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystemene.
Generell informasjon om min idrett sinner dere her:
https://www.youtube.com/watch?v=DkqeThG82-o
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)
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).
7. Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien samlet.

Bli bruker
Gå inn på: https://minidrett.nif.no/
Mange er nok allerede medlem i Min idrett, for å unngå duplikater er det viktig at dere sjekker
dette ut. Trykk dermed på Glemt brukernavn/passord

Sjekk både mobilnummer og epostadresse!

Dersom du IKKE er registrert, må du bli ny bruker.

Fyll inn informasjonen

Opprett brukernavn og passord

Bekreft opplysningene med engangskoden du får tilsendt på SMS:

Bruker er nå opprettet.
Deretter må man knytte brukeren til idrettslaget.
Trykk på medlemskap:

Finn ny klubb

1. Skriv inn Høybråten og Stovner IL  Søk
2. Deretter trykker du på klubben som dukker opp under søkebildet.
3. Da dukker det opp et nytt bilde på høyre side, trykk på den grenen du er aktiv i,
dersom du ikke har en bestemt gruppe trykker du på knappen helt øverst på venstre
side av Høybråten og Stovner i Oransje.
4. Send søknad

For nærmere opplæring av dette, se på følgende opplæringsfilm:
https://www.youtube.com/watch?v=e_u2tHtdYAA&feature=youtu.be

