
 

VIKTIG VIKTIG VIKTIG – DETTE MÅ LESES!!!! 
 
Røyken O-lag starter opp med Klubbadmin! 

 

Hva er Klubbadmin? 

Idrettens løsning for medlems administrasjon i idrettslag, bedriftsidrettslag og idrettsskoler.  

Innen 31.12.2016 er det et krav fra NIF om at alle idrettslag må ha et oppdatert medlemsregister. 
Idrettslagene har plikt til føre elektroniske medlemslister og vår rapportering til NIF vil bli enklere.  
 

Vi har i mange år hatt medlemsregisteret vårt i et program som har vært krevende å vedlikeholde. 
Dette har dessverre resultert i at våre masseutsendinger av informasjon til medlemmene ikke alltid 

har kommet frem til riktig mailadresse.  
 
Hva er Minidrett? 

Dette er din inngangsportal til idretten.  
Her skal alle medlemmene ha en personlig side – hvor alle kontaktdata om deg skal registreres.  

Det er her medlemmene administrerer sitt medlemskap, her kan man også melde seg på 
arrangementer og kurs.  
 

NB! Medlemmene har selv ansvaret med å oppdatere endringer av kontaktdata i 

minidrett.nif.no 

 

Røyken O-lag har lagt inn alle medlemmene i Klubbadmin, men vi er nødt til å kvalitetssikre de 
dataene som ligger i Klubbadmin/Minidrett – dette for å få riktig data om våre medlemmer.  

Mulig feil kan være fødselsdato, adresser, e-mail adresse og mobilnummer. 
 
Det er veldig viktig at disse dataene er riktig til enhver tid slik at dere får informasjon om hva 

som skjer i Røyken O-lag. 

 
HVA MÅ DERE MEDLEMMER GJØRE? 
 

Gå inn på nettsiden - minidrett.nif.no 

Trykk på 'logg inn' 

Hvis du ikke har brukernavn og passord så forsøk å klikke på 'glemt brukernavn og passord' 

Du vil kanskje få info på e-post eller SMS (hvis vi har riktig data registrert på deg) 

Om dette ikke fører frem, må du registrere deg som ny bruker (med personnummer)  

Det sjekkes da om du er registrert fra tidligere og DERSOM din person dukker opp, velg 

denne slik at du ikke lager en dobbelt ID for deg selv. 

 

Du logger deg nå inn i Min Idrett – minidrett.nif.no med brukernavn og passord. 

 

Når du nå kommer inn så gå inn på 'min profil' og sjekk kontaktdataene dine og gjør 

eventuelle endringer. (Sjekk også familierelasjoner) 

 

Faktura for medlemsavgiften 2017 vil bli sendt ut via Klubbadmin/Minidrett – kommer med 

mer informasjon vedrørende dette på nyåret.  

 

Ønsker samtidige alle våre medlemmer et riktig GODT (O)-NYTTÅR! 

 

Hilsen kasserer'n! 

http://www.minidrett.nif.no/

