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Gjennomgang av det nye systemet, iSonen

iSonen



Spørsmål?
er



Vi tar 5min pause før neste tema



Lisens- og 
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Opplæring 



Konsulent klubbstøtte, Simen Høglien 

Lisens- og 
Overgangssystem



• MITA blir faset ut og borte fra 1.januar 2021

• Lisens vil bli lagt opp, og skal betales, i idrettens eget lisenssystem. 

• minidrett.nif.no og logger inn med Idrettens ID. 

• Vil bli «Live» i av starten av desember måned. 

• «Et steg mindre» i prosessen for utøverne sammenlignet med MITA-systemet. 

Status på Lisenssystemet



Legges opp i SportsAdmin

• Alle klubber må opprette en eller flere «Lisensansvarlig» i klubben. 
• Denne personen, sammen med klubbleder, får tilgang til å legge til lisenser til 

sine klubbmedlemmer. 

• Personen skal ha minimum sikkerhetslederkompetanse

• Utøverne må fortsatt ha innfridd kravene for å få lisens:
• Medlem av klubb

• Gjennomført de e-kursene som trengs

• (Ha et søknadsskjema underskrevet av 
greninstruktør/sikkerhetsleder/aktivitetsleder)



Hvordan gjøres dette så i SportsAdmin

• Lisensansvarlig i klubben, samt klubbleder, vil få tilgang til dette i 
SportsAdmin.

• Steg for steg veiledning følger nå:



Hvordan «legge opp» lisens?
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Hvordan legge til lisenser? Steg 1



Hvordan «legge opp» lisens? Steg 2
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Hvordan «legge opp» lisens? Steg 3



Hvordan «legge opp» lisens?



Hvordan gjør medlemmene dette så?

• Denne lisensen legger seg nå under fanen «Lisens» i utøvernes 
MinIdrett-profil. 

• Bekrefte og legge i handlekurven

• Mulighet for å laste ned Lisenskort i fanen «Lisens». 

• Veiledning på dette vil også komme i video og steg-for-steg PDF. 



Gjennomgang av hvordan man melder overgang i SportsAdmin

OVERGANGER



Logger inn med Idrettens ID



Hvor finne overgang? 
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Hvor melde overgangen?



Hva må fylles ut før søknaden sendes?



Venter på godkjenning fra klubbene



Hva gjør klubbene? 

• Klubbene som er involvert i en overgangssøknad får varsel om dette!

• Ny klubb vil få e-post med beskjed om at en utøver søker overgang til 
klubben. Logger inn via SportsAdmin.

• Når ny klubb har godkjent, blir den automatisk sendt videre til 
gammel klubb for godkjenning.

• Gammel klubb vil nå ha 20 dager på å godkjenne eller avvise 
søknaden. Om ikke noe blir gjort på 20 dager, vil overgangen gå 
gjennom automatisk.

• Regler for overgang de samme som før. 



Logg inn med Idrettens ID



Ny klubb må godkjenne



Ny klubb må godkjenne



Gammel klubb logger inn og godkjenner 



Hvor legger fullførte overganger seg?
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Hele Overgangsprosessen 

• En gjennomgang av hele overgangsprosessen: fra utøver → klubbene 
her godkjent → overgangen er fullført. 

• Om gammel klubb/ny klubb avslår overgangen på et tidspunkt, vil 
overgangsprosessen avsluttes. 

• Norges Ishockeyforbund innførte dette systemet i sommer, og er godt 
fornøyd. 
• Lite spørsmål og fått tilbakemelding om et godt brukergrensesnitt

• Ved betaling må det brukes et betalingskort.



Spørsmål?
er


