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Til alle klubber 

 

 

Ullevål, 17. desember 2014 

 

 

Nytt medlemsregister i idretten - flytting av medlemmer til NIFs 

Klubbadmin 
 

Norges Idrettsforbund har f.o.m. 2014 lovfesta et krav til alle medlemsklubber at de må 

registrere alle sine medlemmer elektronisk, enten i NIFs medlemsløsning (Klubbadmin) eller i 

en medlemsløsning som er integrert med NIFs. Tidlig i januar legger Skytterforbundet 

derfor ned sitt medlemsregister og flytter alle medlemmene (med noen unntak, se 

nedenfor) over til Norges Idrettsforbunds Klubbadmin. All informasjon om NIFs 

klubbsystemer finner dere her: https://itinfo.nif.no/Forside, eller ved å kontakte NIFs support, 

e-post: support@idrettsforbundet.no, tlf.: 03615. Idrettskretsene holder kurs i bruk av 

Klubbadmin, mange skytterklubber har allerede deltatt på slike. Følg med på info fra 

idrettskretsen i fylket deres. 

 

Vi vil etterhvert, som et tillegg til NIFs info, sende ut informasjon om spørsmål som særlig 

gjelder skytterklubbene. Nedenfor følger en oppsummering av hva dere i første omgang må 

være oppmerksomme på. 

 

Hva skjer når flyttingen er foretatt tidlig i januar: 

- For klubber som bruker Skytterforbundets register til medlemshåndtering (inn- og 

utmelding, adresseendring): Medlemshåndtering gjøres i Klubbadmin, men mindre dere 

velger å kjøpe tjenester hos et firma som er integrert med NIF.  

 

- For klubber som også bruker Skytterforbundets register til fakturering: 

Kontingentinnkreving/fakturering kan gjøres via betalingsløsningen i Klubbadmin, enten som 

online betaling (Buypass) eller fakturering med KID. Men dere kan også velge å kjøpe 

tjenester på utsiden av Klubbadmin, evt. lage egne fakturaer. 

 

- For klubber som bruker NIFs Klubben Online som hovedsystem: Kontakt NIF for å få 

overført medlemmene deres til Klubbadmin. (Vi kommer ikke til å flytte over data fra vårt 

register for disse klubbene, dette for å unngå at det blir rot med adresser etc.) 

 

- For klubber som har tatt i bruk Klubbadmin som hovedsystem: Forsett som før. (Vi kommer 

ikke til å flytte over data fra vårt register for disse klubbene.) 

 

- For klubber som har brukt andre hovedløsninger enn de overnevnte for medlemshåndtering, 

og oppdatert Skytterforbundets register i tillegg: Dere kan foreløpig fortsette som før, men 

dere må oppdatere medlemslistene i Klubbadmin (slik dere hittil har gjort i Skytterforbundets 
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register). Unntaket er om dere har medlemsregisteret deres hos en av disse tre firmaene: 

Medlemsnett, WebOrg og KX Web (123klubb). Bruker dere en av disse, vil oppdatering hos 

NIF bli foretatt automatisk. Det kan etterhvert bli flere leverandører av medlemstjenester enn 

disse tre som blir integrert med Klubbadmin. 

 

- For klubber som ikke har brukt Skytterforbundets eller NIFs registre inntil nå: Dere bør så 

snart som mulig sette i gang og registrere medlemmene deres i Klubbadmin, eller kjøpe 

tjenester hos en av de tre nevnte firmaene.  

 

Hva kan dere gjøre med en gang: 

- Kontakt NIF, helst på e-post, for å få opprettet klubben som bruker av Klubbadmin. 

Henvendelsen må komme fra den som er registrert hos NIF som leder for klubben, men en 

annen enn leder kan være den som blir gitt tilgang (medlemsansvarlig). Om en annen enn 

leder skal ha tilgang, trenger NIF vedkommendes navn, fødselsdato, e-post, postadresse og 

(helst) mobiltelefon. 

 

- Når du/klubben har fått tilgang til Klubbadmin; logg deg på og gjør deg kjent med 

løsningen. De som er registrert som tillitsvalgte i klubben, vil allerede ligge inne som 

medlemmer. Les mer om Klubbadmin her: https://itinfo.nif.no/KlubbAdmin 

 

- Hvis dere skal ta i bruk betalingsløsningen i Klubbadmin, f.eks. for å kreve inn 

klubbkontingent fra medlemmene, må klubben registrere seg som et brukersted for betaling, 

les mer her: https://itinfo.nif.no/For_klubb/arrang%C3%B8r/s%C3%A6rforbund. For å i det 

hele tatt å komme igang må klubben ha et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret 

(Brønnøysund). Dette kan ta litt tid, så det lønner seg å starte snarlig. Les mer her: 

https://itinfo.nif.no/For_klubb/arrang%C3%B8r/s%C3%A6rforbund#Enhetsregisteret. 

(Mange har allerede fått organisasjonsnummer til klubben, pga. krav fra bank eller 

frivillighetsregisteret.) 

 

- Siden vi flytter over til Klubbadmin alle de som ligger registert i Skytterforbundets register 

(men unntakene nevnt ovenfor), vil det være en stor fordel om dere innen 5. januar gikk 

gjennom medlemslistene deres og gjorde dem så komplette som mulig. Særlig gjelder dette 

fødselsdatoer og korrekt staving av navn (for å unngå dubletter), men det er sjølsagt også en 

stor fordel for dere om dere har oppdatert listene med inn- og utmeldinger. Har dere e-post-

adresser og telefonnr. i registre utenfor Skytterforbundets, kan det være en fordel å legge til 

slike opplysninger også. (Isteden for å måtte legge dem til i Klubbadmin seinere.) 

 

Hva må dere gjøre når medlemmene er på plass i Klubbadmin:  

- Via "Innstillinger" i Klubbadmin legger dere til den eller de grenen(e) klubben har på 

programmet: Lerdue, rifle, pistol, viltmål. 

 

- Plasser medlemmene i den eller de grenen(e) der de er aktive 

 

- Legg til info om hvem som er sidemedlem i klubben (har annen klubb som hovedklubb) og 

hvem som ønsker fritak for Skytternytt (må være gift/samboer med klubbmedlem som mottar 

Skytternytt). dette gjør dere ved å klikke på medlemmets navn, velge "Detaljer/endre" i den 

boksen som kommer opp og oppdatere info under "Medlemsdetaljer". 
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Kort om noen begreper: 

- Klubbadmin: Idrettens løsning for medlemsadministrasjon 

- Sportsadmin: Idrettens administrative system. Her kan klubben oppdatere sin kontaktinfo og 

hvem som er tillitsvalgte, håndtere kurs, se medlemsrapporter osv. 

- Min Idrett: Medlemmets egen side. Alle medlemmer får sin egen side med idrettsinfo, der 

medlemmet sjøl kan oppdatere adresse, e-post, tlf. De som kan tilgang til Klubbadmin og 

Sportsadmin, kan logge seg på via Min Idrett. 

- Idrettens ID: For å kunne ta i bruk tjenestene, må brukerne innenfor idretten få en unik ID. 

Denne opprettes i samarbeid med det autoriserte firmaet Buypass med grunnlag i den enkeltes 

fødselsnummer. Løsningen er godkjent av Datatilsynet og er utformet slik at fødselsnummeret 

ikke lagres av idretten. Les mer her: https://itinfo.nif.no/Idrettens_ID  

 

 

Med vennlig hilsen 

NORGES SKYTTERFORBUND 

 

 

Dag Olav Rønning 
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