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I denne brukerveiledningen vil du kunne se hvordan man sender medlemssøknad til ny klubb i min 
idrett. http://mi.nif.no 
  
Dersom du ønsker å melde deg inn i en ny klubb, start med å logge inn i min idrett. 
  
Har ikke bruker 
Dersom du ikke har bruker, velger du "Ny bruker" funksjonen øverst til høyre på siden, og oppretter 
ny bruker. 
  
Husker ikke brukernavn/passord 
Om du vet at du har en validert bruker i min idrett, men ikke husker brukernavn og/eller passord 
benytter du "Glemt brukernavn/passord?" funksjonen, som også er plassert øverst til høyre på siden. 

 Klikk på funksjonen "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. 
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Når du har fått logget inn i min idrett velger du arkfanen "Medlemskap" 
  
Der finner du dine, og dine familiemedlemmers eksisterende medlemskap. 
  
For å søke om medlemskap i klubb, trykk på hvem av familiemedlemmene som skal søke om 
medlemskap, og trykk deretter på lenken "Finn ny klubb" 

 

 

 Søk opp klubben du vil søke medlemskap i, her kan du også finne klubben med å bruke 
nedtrekks meny «fylke» og «kommune» 

 Marker klubben i søkeresultatet. 
 Hak av for klubben og aktuell gren du vil melde deg inn i. Og klikk på knappen "Send søknad". 
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Etter at søknaden er sendt vil det komme opp "Søknad under behandling" 
  
Søknaden blir sendt til den aktuelle organisasjonen for behandling. De må så ta stilling om de skal 
godkjenne den eller ikke. Blir søknaden godkjent, vil teksten "Søknad under behandling" erstattet med 
en fra og med dato for medlemskapet. Avslås søknaden, vil teksten og markering (og eventuelt navnet 
til klubb ved ny klubbsøknad) fjernes fra listen. I forbindelse med godkjennelse eller avslag kan den 
aktuelle organisasjonen velge å sende en e-post til vedkommende. 

 

Du har nå sendt søknad om medlemskap til ny klubb. Du kan alltids sende søknad til medlemskap i 

flere klubber, eller legge til grener i klubber du allerede er medlem i. 
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