Kom og prøv – lisens
Hvis du skal prøve eller starte opplæring i en
motorsportgren må du ha en lisens. Denne inneholder en
ulykkesforsikring, og aktiviteten skal være på en bane eller
et område som en motorsportklubb har registrert og fått
godkjent for den aktuelle aktiviteten. Kom og prøv-lisensen
kan benyttes i alle grener og alle klubber tilknyttet NMF.
For å få en lisens må du ha et medlemsforhold til klubb tilknyttet Norges
Motorsportforbund. Lisensen er som en standardløsning gyldig i 1
måneder fra kjøpsdato og kan kun kjøpes en gang pr. utøver per år. Ved
kjøp av kom-og-prøv-endagslisens er lisensen gyldig ut dagen og kan
kjøpes inntil seks ganger per utøver per år.
VEILEDNING FOR KJØP I APP:
1. Last ned vår lisensapp «Kom og Prøv lisens - NMF». Du laster den
ned der du kjøper apper på din telefon.
2. Logg inn med Idrettens ID
3. Velg «kjøp lisenser»
4. Velg så et av produktene for å se mer informasjon om produktene
og trykk deretter på «kjøp» når du har valgt
5. Nå kommer du vil en side med flere punkter:
1. Velg så hvem du vil kjøpe lisens for/til – enten deg eller for
en av dine familierelasjoner fra minidrett.
i. Er ikke vedkommende medlem, får du beskjed om
dette her. Du vil bli guide til en side der du kan velge
klubb og deretter bli medlem. Kom så tilbake til appen
når medlemskapet er godkjent og betalt
ii. Er vedkommende medlem, blir du sendt videre.
2. Huk av for at du har lest vilkår og betingelser og trykk
fortsett
3. Sjekk så at e-post for kvittering er riktig, trykk på betal og
gjennomfør betalingen.
6. En betalt lisens vil legges seg under «Mine Lisenser» i appen etter
fullført kjøp.
Reglene for “Kom og Prøv” lisens er oppgitt i appen og må bekreftes
at er lest og forstått før man kan gjennomføre kjøpet av lisensen.

