Spørsmål og svar
Lisens:
-

Må søknadskjema fortsatt fylles ut, hvordan og hvem skal i så fall lagre disse?
o

Dersom klubber selv registrerer lisenser trenger ikke søknadsskjema fylles ut.
Dette er opp til klubben å avgjøre. Hvis klubben skal lagre disse må regelverk for
oppbevaring følges, det anbefales at utøver selv skal lagre sin søknad i disse
tilfeller.

o
-

Må klubber tildele lisenser til utøvere?
o

-

Dette kan sjekkes i Idrettskurs.nif.no. Her kan klubbens medlemmers kompetanse
kontrolleres.

Kan man bruke engangslisens?
o

-

Nei, klubber kan velge at administrasjonen skal tildele lisens for sine medlemmer.

Kan klubber se om utøvere har gjennomført e-kursene?
o

-

Dersom administrasjonen skal behandle søknader, må søknadsskjema fylles ut.

Dette kan man. Hvordan dette gjøres og kjøpes kommer det veiledning til. Denne
blir også sendt til klubbene direkte når den er klar.

Hvordan søker jeg opp klubbens lisensierte medlemmer?
o

Du søker i klubbens lisenser på samme sted som hvor du registrerer – merk at
det kun er mulig å søke i en lisenstype av gangen.
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-

Jeg er lisensansvarlig, men jeg får ikke opp lisens i Sportsadmin
o

-

bilde under for illustrasjon.

Kan jeg søke opp andre enn klubbens medlemmer i lisensregisteret?
o

-

Du må alltid huske å være innlogget med «-Motorsport» etter klubbnavnet. Se

Nei, du kan kun søke opp din klubbs medlemmer.

Lisenskort
o

Du finner lisensen under «lisenser» i MinIdrett

Eller
o

Du kan laste ned appen til MinIdrett, der vil du kunne få frem både lisens og
medlemskap.

Du finner informasjon, brukerveiledning m.m. her.
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iSonen:
-

Er det sånn at regionscup som tidligere skulle godkjennes hos NMF er interne løp.
o

-

Dette er terminfestede løp som må godkjennes av NMF. Det er tydeliggjort i NKR
hvilke løp som må godkjennes og ikke.

Kan man bruke iSonen for ukentlige treninger, for å få digital påmelding i disse
tider?
o

-

Klubber står fritt til å bruke iSonen som de selv ønsker utover terminfestede
konkurranser.

Noen ganger leier klubber ut transpondere til folk som ikke har selv. Hvis det er slik
at man ikke får meldt seg på uten transpondernr regner jeg med at man bare
skriver inn noen tilfeldige tall, og så legger tidtaker riktig tall inn når man kommer
på løpet og får tildelt sin leide transponder. Korrekt?
o

-

Er det mulig å redigere klubbtilhørighet for utøver?
o
o

-

Det er riktig

Nei, dette er koblet til din profil i MinIdrett og hvilke klubber du registrert medlem i.
NB: iSonen har fortiden en bug her hvor klubb kan skrives fritt – dette jobber de
med å løse.

Er det mulig å bytte klasse etter at man har meldt seg på?
o

Nei det er dessverre ikke mulig på nåværende tidspunkt, men vil komme etter
hvert. Dersom man har meldt seg på i feil klasse – ta kontakt med arrangør, eller
meld deg av og på igjen til konkurransen.

-

Det må krysses av for helårslisens, hva med de som har kom og prøv lisens – ved
trening?
o

Hvis klubber benytter dette til treninger, kan utøvere dette gjelder skrive «kom og
prøv» i dette feltet (for eksempel). Minner om regler for bruk av kom og prøv
lisensen.

-

Er det aldersjekk mot klasser?
o

Det skal det være.
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-

Er det lurt å bruke dette ifb med påmelding til årsmøte?
o

-

De får de, se lenger ned i dokumentet for hvordan man kan redigere et
arrangement.

Hvor finner man mal for tilleggsregler?
o

-

man med systemet.

Medarrangør – får ikke redigere stevnet?
o

-

Det er opp til klubbene å avgjøres selv. Jo mer man bruker det, jo bedre kjent blir

Den finner du her: https://www.nmfsport.no/arrangementsverktoyet-isonen/

Hva skal man skrive i rubrikken for lisensnummer i påmeldinger nå som mita iden
er vekk?
o

-

Hvor finner jeg igjen arrangementet på et senere tidspunkt?
o

-

Her skal man skrive sitt idrettsnummer. Dette står på lisenskortet ditt.

Logg inn i iSonen, i menyen har du alternativet min side – der finner du alle
arrangementer du har meldt deg på, deltatt på og arrangert.

Hvordan kan jeg redigere et arrangement?
o

Gå inn på arrangementet du ønsker å redigere (hvis du er medarrangør må du gå
inn via tilsendt link), klikk så på nedfallsmenyen «endre arrangement» og velg
videre «rediger».

Du finner informasjon, brukerveiledning og mer info her.
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Andre spørsmål:
-

Hvorfor må klubber godkjenne overgang? Vi er idrettslag, og det går jo ikke å nekte
noen å være medlem av klubb
o

-

denne her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/NIF-lov/

Terminliste 2021
o

-

Godkjenning av medlemskap gjøres i henhold til § 10-4 i NIFs lov. Du finner

Ligger her: https://www.nmfsport.no/wp-content/uploads/2021/02/20210208Terminliste-2021.pdf

Hvor finner man e-kursene man skal gjennomføre for å få lisens?
o

Veiledning for hvor man finner Grunnkurset for Lisens finnes her:
https://www.nmfsport.no/wp-content/uploads/2021/02/Hvor-finner-manGrunnkurset-for-Lisens.pdf

o

Veiledning for hvor man finner de Grenspesifikke kursene for lisens finnes her:
https://www.nmfsport.no/wp-content/uploads/2021/02/Hvor-finner-manGrenspesifikke-kurs-for-lisens.pdf

o

Begge disse veiledningene finnes i Dokument-fanen under «Utøverinformasjon».

Nyttige linker:
-

Generell informasjon til klubber: https://www.nmfsport.no/informasjon/klubbinformasjon/

-

Hvordan tildele funksjoner:
https://www.nmfsport.no/informasjon/klubbinformasjon/funksjonsfordeling-i-klubbadmin/

-

Utøverinformasjon: https://www.nmfsport.no/informasjon/utoverinformasjon/
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