Ny bruker
Bakgrunn
Norsk idrett har ca. 1.7 - 1.8. millioner unike medlemmer og har som uttalt mål at idrettens
organisasjons og medlemsregistre skal være oppdaterte og korrekte. Det er en stor
utfordring med et så betydelig antall medlemmer som idretten består av, å ivartea
medlemmenes unike identitet. Dette resulterte i bl.a. at idretten selv vedtok en egen
forskrift om medlemsregister hvor det er fastsatt en løpende ivaretakelse av medlemmenes
unike identitet gjennom kontroller mot Folkeregisteret. Til dette formålet benyttes
medlemmenes fødselsnummer. Fødselsnummeret lagres ikke i idrettens systemer. Idretten
har egne bransjeregler for databehandling som setter krav til den sentrale idrettsdatabasen
om hvordan og hvorledes de registrerte medlemsopplysningene skal håndteres.

Hvordan opprette ny bruker
Dersom du ikke har en bruker til Min idrett, kan du opprette en ny bruker fra forsiden ved å
klikke på Ny bruker. Adressen til Min idrett er https://minidrett.nif.no
NB! Dersom du har fått et betalingskrav fra din klubb med lenke til Min idrett, har du
allerede en bruker registrert i Min idrett, og du skal da IKKE opprette en ny bruker - benytt
da funksjonaliteten for å få tilsendt brukernavn/passord. Linken Glemt
brukernavn/passord? fra forsiden.
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Fyll inn informasjon om deg selv, eventuelt personen du oppretter en bruker for dersom du
f. eks oppretter en bruker for ditt barn. Alle feltene er obligatoriske. Oppretter du bruker for
ditt barn, kan du oppgi din egen e-postadresse og mobilnummer.
Fødselsnummer og navn sjekkes mot Det Sentrale Folkeregisteret, og det er derfor viktig at
dette stemmer overens med hva som er registrert der. Fødselsnummeret lagres ikke i
idrettens systemer. Les mer om bruk av personopplysninger her:
https://itinfo.nif.no/Idrettens_ID
Klikk på den grønne pil-tasten for å fortsette.
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Fyll inn brukernavnet og passordet du ønsker. Brukernavnet må inneholde minst 6 tegn og
unikt. Passordet må inneholde minst 8 tegn, og må gjentas.
Klikk på den grønne pil-tasten for å fortsette.
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Du får nå tilsendt en enganskode på SMS til mobilnummeret du har registrert. Fyll inn dette.
Klikk på den grønne pil-tasten for å fortsette.
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Vi sjekker nå om du allerede er registrert i idrettens systemer. Dersom vi finner forslag, vil
disse bli presentert. Finner du deg selv i listen, klikker du i sirkelen til venstre for navnet ditt.
Finner du deg selv flere ganger i listen, bør du ta kontakt med Idrettens Support (tlf 03615
eller e-post support@idrettsforbundet.no) for å få slått sammen duplikatene. Er ingen av
personene deg, eventuelt personen du registrerer, setter du en sirkel til venstre for valget
Ingen av disse.
Klikk på Fortsett.
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Din bruker blir nå opprettet og du logges automatisk inn i Min idrett. Var du allerede
registrert i idrettens systemer og du valgt denne, har vi beholdt din eksisterende bruker og
informasjon om deg, som medlemskap, verv osv. Dine adresseopplysninger har blitt hentet
fra Det Sentrale Folkeregisteret. Dersom dette er feil, eller du ønsker å gjøre andre endringer
i din profil, kan du klikke på Redigér profil.

Trenger du hjelp? Kontakt Idrettens support på telefon 03615 eller e-post
support@idrettsforbundet.no Våre åpningstider er hverdager fra 08:00 til 20:00
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