Min Idrett

Hva er Min Idrett?
TILGJENGELIG
Min Idrett trenger ikke å
installeres på din egen PC. Du
kan logge deg på uansett hvor
du er i verden. Det eneste du
trenger er tilgang til Internett,
samt brukernavn og passord.
Brukernavn og passord kan du
få tilsendt fra
www.minidrett.no.

Min Idrett er din personlige idrettsside på internett hvor du blant annet kan se hvilke opplysninger
som er registrert om deg, vedlikeholde opplysninger om deg selv, og benytte deg av administrative
tjenester som er tilgjengeligjort for deg.

FUNKSJONELL
Du kan opprette og
vedlikeholde din egen
kalender med egendefinerte
aktiviteter.
Du kan registrere flere
adresser og på denne måten
styre hvor du vil ha tilsendt
informasjon. Er du medlem av
flere klubber kan du få tilsendt
informasjon fra klubb A hjem,
mens du kan få informasjon
fra klubb B sendt til hytta.

SYSTEMKRAV
Min Idrett støttes i Internet
Explorer versjon 7 eller nyere,
Firefox, Safari og Google
Chrome.

SUPPORT
support@idrettsforbundet.no

Hvem kan benytte Min Idrett?
Min Idrett kan benyttes av alle - enten du er medlem av et idrettslag, ansatt i idretten, eller
ønsker å delta på aktiviteter/kurs i regi av idretten, så er Min Idrett for deg.

Hvorfor bruke Min Idrett?


Du kan vedlikeholde dine personlige opplysninger som f.eks. telefonnummer og epostadresse.



Du kan se hvilke opplysninger idretten har registrert om deg.



Du kan se hvilke verv, funksjoner og kompetanse som er registrert på deg.



Du kan søke etter og melde deg på til idrettsarrangement.



Du kan søke etter og melde deg på kurs som idretten arrangerer.



Du får en egen kalender hvor du kan se hvilke aktiviteter du er påmeldt.



Du får oversikt over dine registrerte lisenser og kan finne betalingsinformasjon knyttet til
disse.
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