
Logg deg på her:    https://minidrett.nif.no 
Velg Ny bruker 

Hvordan melde seg inn i SIL 

https://minidrett.nif.no/


Hvis du ikke er medlem i Norges 
Idrettsforbund (NIF) fra før 

• Fyll inn alle feltene 

• Trykk på den grønne 
pilen når du er ferdig 

• Får du feilmelding 
mangler du 
opplysninger, eller de 
er feil. 

• Rett opp og prøv på 
nytt. 

 



Hvis du var medlem likevel 

• Hvis du var medlem i 
NIF uten å huske eller 
vite det, får du denne 
feilmeldingen. 

• Dette kan skje hvis du 
er medlem av en 
annen klubb, eller har 
vært medlem for lenge 
siden. 

• Trykk grønn pil for å gå 
videre 

 



Logg inn med sikkerhetskode 

• Du blir spurt om 
sikkerhetskode skal 
sendes på SMS eller E-
post. 

• Skriv inn den tallkoden 
du får på SMS eller E-
post 

• Gå videre med grønn pil 

 

 

1234 



Brukernavn og passord 

• Du blir bedt om å velge 
brukernavn (f.eks. e-
post adressen din) og 
passord.   

• Dette må du huske på.  
Det skal du bruke hver 
gang du skal logge inn 
på Min Idrett 

• På Min Idrett kan du 
melde deg inn i andre 
klubber, holde orden på 
famillierelasjoner, 
betale kontingenter, 
treningsavgifter, melde 
deg på kurs og 
konkurranser, styre 
lisenser og se på din 
idretts CV.   



Dersom du allerede er medlem i NIF 

• Hvis du er medlem av 
et annet idrettslag, 
eller har vært, har du 
sansynligvis allerede 
brukerprofil i Min 
Idrett 

• Logg deg på. 
• Tast inn brukernavn og 

passord. 
• Har du glemt en eller 

begge disse, følg linken 
• Heretter er det likt.  



xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

Søk om medlemskap 
• Velg Medlemskap 

• Søk etter Sarpsborg IL 

• Huk av for den idrettsgrenen under SIL du ønsker å delta i 

• Skating og parkour må  
huke av for Idrett generelt 
og Mosjonsidretts- 
gruppe 

• Svømming, huk av 
for Svømming (gren) 

• Friidrett, huk av for 
Friidrett (gren) 

 

• Send søknaden 

• SIL må akseptere den 

• Du får beskjed 



Se på din profil 
• Velg Min profil 

• Her kan du holde orden 
på informasjon om deg 
selv hos NIF 

• Og du kan se hva NIF har 
registrert på deg. 
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