Hvordan melde seg inn i Alta o-lag
Alle våre medlemmer må opprette en profil på Min idrett. Fra Min idrett melder man seg
inn i Alta o-lag. Min idrett er nasjonalt register som er utarbeidet av Norges
idrettsforbund. Vårt medlemsregister er organisert i samme system.
Våre medlemsavgifter er følgende:
Familiemedlemskap: 800 kr(ingen begrensing på antall medlemmer)
Medlem aktive fra 17 år: 400 kr(f.om året man fyller 18 år)
Medlem Til 17 år: 200 kr
Støttemedlem: 100 kr

Kart-/treningsavgift
Årsmøtet i Alta O-lag 2010 vedtok å innføre kart-/treningsavgift for alle o-løpere. Dette
for å dekke utgiftene til trykking av kart og til andre utgifter ved arrangering av
treningsløp. Avgiften kommer i tillegg til medlemskontingenten.
Etter fullmakt fra årsmøtet har styret vedtatt følgende satser på avgiften:
Enkeltløp voksen (over 17): kr 20
Enkeltløp barn (under 17): kr 10
Voksen (over 17) for alle 18 treningsløpene: 250 kr
Barn (under 17) for alle 18 treningsløpene: 100 kr
Familie for alle treningsløp: 500 kr
Dette betales til Alta olag på konto nr : 4901 12 08834
Hvordan opprette en profil på Min idrett:

Gå inn på nettsiden: https://minidrett.nif.no
Hvis du/dere ikke har vært er pålogget tidligere, trykk: Ny bruker

Så følger man veiledningen derfra










Siden Min idrett er personlig, må profil opprettes på alle medlemmene i familien
Når du pålogget, oppdater din profil, samt legg inn korrekt tlfnr og epostadresse
Koble sammen familiemedlemmer ved å trykke på Legg til familiemedlemmer
Hvis medlemmet er under 18 år, må minst en av de foresatte opprette en profil i Min
idrett. Foresatte må ikke være innmeldt som medlem, kun registrert i Min idrett
Dette gjøres for at vi skal kunne bruke kontaktinfo til utsendelse av informasjon,
betaling osv.
Når profilen er opprettet, gå inn på Medlemskap - Finn ny klubb - Søk opp Alta o-lag
Når valgene er utført, trykk Send søknad
Vi bekrefter innmelding pr epost eller sms
Utmelding skjer på Min idrett: TrykkMedlemskap – Alta o-lag – Detaljerved Alta olageller gruppen du ønsker å melde deg ut av. Meld deg av ved å trykke Meld ut (til
høyre i nedre bilde)

Betaling i Min idrett:









Medlemskontingent og treningsavgifter betales i Min idrett
Medlemskontingenten i Alta o-lag må alle ha for å være aktiv i en av våre grupper
Er man ikke registret som medlem, vil man ikke være forsikret via Alta o-lag
For priser på treningsavgifter, se hjemmeside/og lenger opp på skrivet (avgift i
tillegg til medlemskontingent)
Medlemmene for et varsel pr epost eller sms når krav sendes ut
Trykk på knappen: Betaling i Min idrett. Der skal kravene som er sendt ligge
Husk å sjekke krav på alle medlemmene og at kravene er korrekte
Betaling utføres med kort.

Årsaken til at Idrettslaget har valgt denne løsningen, er at medlemmene selv oppdaterer
sin egen profil, det er papirløst samt sparer Alta o-lag for mye tid og ressurser. Det betyr
bedre tid til å organisere aktivitet .
Behov for hjelp, send epost til Thomas Frost: thomas@finnmarksand.no eller sms
90184678.
Med sportslig hilsen
Styret i Alta o-lag

