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1. Om Min idrett 

Min idrett er din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystemene. Se video Min 
idrett generelt. For mer detaljert innhold av Min idrett kan du  finne i brukerveiledning som ligger 
tilgjengelig på følgende link https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning. 

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 ansatte 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. Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien samlet.Se veiledning 
Legg til familie 

Hva er inkludert?  

Tilgang til Min idrett og alle funksjoner basert på dine og/eller dine barns medlemsskap.  

Hva koster dette?  

Min idrett er gratis for alle.  

Hvordan kan du bidra til å få en best mulig ytelse?  

For best utnyttelse av tjenestene anbefales bruk av støttede nettlesere og operativsystem, samt bruk 
av effektivt nettverk.  

 

 

 

 

 

 

https://minidrett.nif.no/
https://www.youtube.com/watch?v=DkqeThG82-o
https://www.youtube.com/watch?v=DkqeThG82-o
https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning
https://itinfo.nif.no/KlubbAdmin
https://itinfo.nif.no/Betaling_Klubbavgift
http://youtu.be/PVsWfBWf2Xo
http://youtu.be/PVsWfBWf2Xo
https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Legg_til_familie
https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Legg_til_familie
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2. Logg inn 

 

Innlogging på Min idrett krever at du verifiserer deg med fødselsnummer, dette for å sikre at vi har 
optimal datakvalitet så vi kan tilby våre klubber og medlemmer en best mulig service. Idrettens ID og 
bruk av personopplysninger  

 Gå til siden: min idrett (https://minidrett.nif.no/) Klikk på logg inn. 
 Fyll inn brukernavn og passord 

 

Når du identifiserer deg er feltene Nasjonalitet, Fødselsnummer, Etternavn, Fornavn, E-post og 
Mobilnummer obligatoriske.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minidrett.nif.no/
https://itinfo.nif.no/Idrettens_ID
https://itinfo.nif.no/Idrettens_ID
https://minidrett.nif.no/
https://itinfo.nif.no/Fil:Logg_Inn_-_Min_idrett.PNG
https://itinfo.nif.no/Fil:Notis.png
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3. Glemt brukernavn/passord.  

 

Har du glemt brukernavn/passord kan du bruke funksjonaliteten for utsendelse av brukernavn og nytt 
passord fra Min idrett. Dette gjelder da kun de som vet de har validert seg med fødselsnummer fra før 
av.Alle andre skal benytte ny bruker.  

 Klikk på lenken Glemt brukernavn/passord? 
 Velg metode for utsendelse av engangskode. SMS eller E-post 
 Fyll inn registrert mobilnummer eller e-postadresse. 
 Fyll inn engangskode du har fått tilsendt på e-post eller SMS. 
 Brukernavnet vises og du kan registrere ønsket passord. Minimum 8 tegn. 

 

 

 Er e-postadressen registrert på flere personer velg hvilken person du skal ha 
påloggingsinformasjon til. 

 Har du ny e-postadresse eller mobilnummer ta kontakt med 
support@idrettsforbundet.no med informasjon om deg selv, hvilke Klubb/Idrettslag 
du er medlem i samt gammel og ny e-postadresse/mobilnummer 

 

 

 

 

 

https://minidrett.nif.no/
https://itinfo.nif.no/Fil:Glemt_brukernavn-passord.PNG
https://itinfo.nif.no/Fil:Notis.png


https://minidrett.nif.no/                                                                                         Sist oppdatert: 2019-12-08 
 

Min Idrett: Om - Logg inn – Glemt brukernavn/passord – Ny bruker  

Min Idrett – Brukerveiledning  Page 4 of 4 
 

4. Ny bruker på Min Idrett 

Gå til http://www.minidrett.no og trykk på «Ny bruker».  

 

Brukerregistrering har følgende minstekrav til informasjon:  

 

Så fort dette er fylt ut får du en SMS med en engangskode som du bruker til å bekrefte 
telefonnummeret du allerede har registrert på din nye konto.  

 

 

Les om idrettens norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet: 
https://itinfo.nif.no/Idrettens_ID  
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