VIKTIG informasjon til bedriftsidrettslaget
Bedriftsidrettslaget er en del av Norges Idrettsforbund (NIF). Idretten har vedtatt at ALLE bedriftsidrettslag SKAL gjennomføre elektronisk registrering av klubben, via idrettens verktøy
KlubbAdmin.
FRIST for nettbasert registrering er 1. april.
HVORFOR gjøre dette?
Norsk idrett mottar betydelig offentlig støtte. Nesten alt dette går til barn, unge og idrettsanlegg – som
også vi i bedriftsidretten nyter godt av. De nye krav er et resultat av myndighetenes forventninger til
rapportering.
Vi er overbevist om at «inngangen» til KlubbAdmin skal bli enkel – og at det blir bra for klubben.
Et organisert bedriftsidrettslag kan få mva.kompensasjon på sine driftskostnader. Det blir fort
lønnsomt.
HVEM er ansvarlig?
Det er registrert leder i bedriftsidrettslaget som er ansvarlig for å gjennomføre første registrering.
Deretter kan ansvar og roller i bedriftsidrettslaget delegeres via KlubbAdmin.
HVORDAN bli ferdig innen fristen?
Selvhjelp. Se vedlagt beskrivelse.
NIF har tidligere sendt e-post med informasjon om vedtekter, medlemslister og KlubbAdmin.
RBIK har fått mange spørsmål og vi beklager den usikkerhet som har oppstått.
Sjekk ut vår side www.obik.no eller ring: 47 70 03 47 for mer info
Tekniske spørsmål om KlubbAdmin rettes til support@idrettsforbundet.no
Med vennlig hilsen
Oslo Bedriftsidrettskrets

Selvhjelp
Trinn 1: MinIdrett
DU som er registert LEDER av bedriftsidrettslaget må ha bruker-ID på www.MinIdrett.no.
De aller fleste har det allerede. Følg veiledningene om du har glemt passord og
brukernavn.
Nye brukere kan enkelt følge anvisningene for «ny bruker».

Trinn 2: KlubbAdmin
Etter innlogging i MinIdrett klikker du på KlubbAdmin-logoen.
Du logges da automatisk inn i KlubbAdmin.
Som leder i bedriftsidrettslaget har du blitt forhåndstildelt funksjonen medlemsansvarlig.
Dvs. at du i KlubbAdmin kan gi andre en rolle i systemet. F.eks. kan lagledere vedlikeholde sine
laglister.
På Idrettsforbundets nettsider finner du veiledning: https://itinfo.nif.no/KlubbAdmin
Opprette aktivitetsgrupper (utvalg)
Mange bedriftsidrettslag har flere aktiviteter for sine medlemmer. I KlubbAdmin kalles
aktivitetsgruppene for utvalg.
Vi ber om at bedriftsidrettslagets ulike grupper etableres i KlubbAdmin.
Registrere medlemmer i KlubbAdmin
Medlemsliste er en viktig funksjon i KlubbAdmin. Det er flere muligheter for å få dette på plass:
1. Import fra Excel: Bedriftsidrettslag med ferdig medlemsliste kan importere listen.
Det er viktig å kvalitetssikre først. Bl.a. for å ivareta gruppeinndeling ved import.
2. Innmelding via MinIdrett: Dvs. at medlemmene selv logger inn og knytter seg til bedriftsidrettslaget.
Anbefales for bedriftsidrettslag som kan bruke litt tid på å motivere og følge opp medlemmene.
Veiledning fremgår i vedlegg.
3. Manuell registrering: Dvs. at en el. flere medlemsansvarlig(e) registrerer medlemmer i
bedriftsidrettslaget.
Ansvarlig for registrering må ha medlemmenes kontaktinfo. og fødselsdato.

Alle som trenger hjelp til å selv gjennomføre etablering i KlubbAdmin er velkommen til å ringe.
Idrettsforbundets support tlf 03615– hverdager 0800-2000
E-post kan også benyttes: support@idrettsforbundet.no

VIKTIG!
Ved import eller manuell registrering av medlemmer er det meget viktig å ALDRI registrere annet enn
100% korrekt fødselsdato.

Bli medlem i bedriftsidrettslaget via MinIdrett
– veiledning til bruk i bedriftsidrettslag som ønsker å benytte aktiv innmelding fra
medlemmene
Bedriftsidrettslaget er en del av norsk idrett. Nå tar vi i bruk idrettens verktøy
KlubbAdmin.
I en overgang er det viktig at medlemmene i bedriftsidrettslaget gjennomfører tilknytning
til sitt bedriftsidrettslag via web. For å gjøre dette benyttes MinIdrett.

Du gjør slik:
1) Gå til websiden: www.MinIdrett.no - følg veiledningen for å logge inn
2) Glemt brukernavn el. passord? Veiledning fremgår på websidene.
3) Etter vellykket innlogging:
a. søk opp ditt bedriftsidrettslag
b. fullfør innmelding i bedriftsidrettslaget
Veiledninger på YouTube:
Opprett ny bruker:
https://www.youtube.com/watch?v=rtuud5Gk2Y4
Hvordan søke medlemskap:
https://www.youtube.com/watch?v=e_u2tHtdYAA

Informasjon:
Det fleste opplever innlogging og innmelding i bedriftsidrettslag som intuitivt forståelig.
Enkelte opplever at det finnes gammelt brukernavn og passord, uten å huske dette.
Noen opplever å finne flere «dubletter» av seg selv. Kontakt da support tlf 03615 (08002000)
Veiledningene gir god hjelp i de fleste spørsmål.
MinIdrett er felles for både bedriftsidrettslag og idrettslag.
Alle som har et forhold til idretten vil (før el. siden) bruke denne portalen.

