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Infoskriv Eresfjord IL 
Elektronisk medlemsregistrering 

Vi opplever fremdeles at mange har problemer med den nye elektroniske 
medlemsregistreringen. Her har vi prøvd å lage en liten veiledning som viser i enkle steg 
hvordan man går frem. Bakgrunnen for dette nye systemet er at Norges Idrettsforbund har 
bestemt at alle medlemmer i norsk idrett skal være registrert i et felles register. 
Idrettsforbundet har og vedtatt at medlemskontingenten skal settes til minimum 100 kroner per 
medlem, vi har derfor ikke mulighet til å gi rabatt ved å lage et familiemedlemskap slik vi hadde 
tidligere.  

Alle medlemmer, også barn, må ha sin egen bruker i minidrett. Det kan være lurt å bruke 
mailadresse og mobilnummer til den av foresatte som skal motta faktura på medlemsavgiften.  

1. Gå inn på https://minidrett.nif.no/  
2. Velg fanen «Ny bruker» 
3. Lag deg brukernavn og passord. 
4. Skriv inn e-post adressen din. 
5. Trykk «bekreft e-post». 
6. Fyll inn alle personalia.  NB!! Husk mobil nr. 
7. Trykk på lagre knappen. 

Du har nå laget deg konto i «minidrett.no» 

       8.    Velg deretter fanen «medlemskap». 

       9.   Trykk på «finn ny klubb» 

      10.  Skriv Eresfjord i søkefeltet, og trykk på søkeknappen.    

      11. Velg så Eresfjord Idrettslag, Nesset. 

      12. Huk av ruten for Eresfjord IL. og deretter den gren du ønsker å være aktiv i. Her kan en med fordel 
bare huke av alle for alle grener. 

      13. Trykk på send søknad. 

Din søknad blir nå behandlet i «klubbadmin». Du vil nå få sms / mail på at du har en ubetalt 
kontingent/avgift i min idrett. De som allerede er medlem trenger ikke å registrere seg på nytt 
eller søke om medlemskap på nytt. De vil i løpet av året få tilsendt sms/mail med 
betalingsinformasjon.  

For å unngå at hvert enkelt medlem i en husstand får hver sin faktura, knytter vi de i samme 
husstand sammen som en familie så langt vi får dette til. En familie på 5 vil da få en faktura på 
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500 kroner. Det som er litt spesielt her er at alle i familien vil få sms/mail om at de har mottatt 
en betalingsinformasjon fra Eresfjord idrettslag eller at de har en ubetalt kontingent i min idrett. 
Ved å logge seg på min idrett så kan en se hvem som er knyttet sammen i et 
familiemedlemskap. Det er kun en i familien som skal gå inn og betale. 

Det er da to måter å betale denne på: En kan da laste ned fakturaen som ligger som et vedlegg 
til mailen og betale den eller man kan logge seg på i min idrett. Der ligger det en vare i 
handlekurven. Gå inn på handlekurven og velg bekreft og betal, man kan da betale med 
kredittkort. Viktig å huske at det er kun en i familien som trenger å gjøre dette. 

Viktig å merke seg at de som ikke ønsker å stå som medlem lengre, må melde seg ut ved å sende 
mail til: teaarstad@hotmail.com eller sms til 99034150. Dersom dette ikke gjøres så vil 
medlemskapet automatisk bli fornyet hvert år. Håper selvfølgelig at flest mulig vil støtte oss ved 
å melde seg inn. Medlemstallet har gått kraftig ned etter omlegging til nytt system, men håper å 
snu dette nå.  

Er det noe som er uklart eller har du/dere spørsmål rundt dette eller bare ønsker hjelp til 
innmelding, ta kontakt med medlemsansvarlig Tor Erik Aarstad mob 99034150, mail: 
teaarstad@hotmail.com  

Velkommen som medlem i Eresfjord idrettslag! 

Lykke til. 
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