
Registrering av driftskostnader i SportsAdmin 

Frist for registrering 15.08.2015 

 

NB! På grunn av oppdatering av SportsAdmin kan det være at du vil oppleve at det ser litt 

annerledes ut når du skal utføre registreringen enn det som fremkommer i skjermbildene i 

denne veiledningen. I de tilfellene hvor fremgangsmetoden ikke er den samme, vil dette stå 

kommentert i parentes. Les derfor dette nøye dersom du ikke finner frem. 

 

 

 
 

Gå til www.sportsadmin.no. Logg på med brukernavn og passord (det samme som til Min 

Idrett.) 

http://www.sportsadmin.no/


 

Det er leder av organisasjonen som må utføre registreringen, eller personer med en rolle 

som gir tilgang til å vedlikeholde organisasjonen. Se liste over disse her: 

https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Funksjon  

Skal du registrere brutto driftskostnader for et idrettslag, må du logge på som klubben og ha 

en funksjon som gir deg rettigheter. Registrerer du på vegne av et idrettsråd, 

særkrets/region eller bedriftidrettslag, velger du aktuelt organisasjonsleddet. Klikk på 

nedtrekksmenyen nederst i menyen til venstre (NB! Før 12. mai vil du finne denne 

nedtrekksmenyen øverst i høyre hjørnet). 

Klubben vil være den uten – Navn på idrett bak. I dette eksemplet, Testklubb IR, som også er 

markert i eksemplet over. Finner du ikke denne i din liste kan det skyldes at du ikke har 

nødvendige rettigheter. Leder i klubben kan gi deg rettighetsbærende funksjoner. Har du 

rettigheter men ikke finner klubben din, ta kontakt med Idrettens Support, tlf. 03615 eller e-

post support@idrettsforbundet.no 

Klikk på linken under snarveier: Til «Organisasjonen», i dette tilfellet Til Testklubb IR. 

https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Funksjon
mailto:support@idrettsforbundet.no


 

 

Klikk på Detaljer og deretter linken Endre detaljer. 



 

 

Skriv inn total brutto driftskostnader 2014 for klubben (inkludert alle gruppene), 

idrettsrådet, bedriftidrettslaget eller særkretsten/regionen i feltet Brutto driftskostnader 

2014 og klikk på Lagre for å registrere (NB! Registrerer du før 12. mai vil du finne knappen 

Fullfør nederst i høyre hjørnet. Klikk på denne for å registrere) 

 

Etter lagring vil det bli sendt en bekreftelse pr e-post til registrert e-postadresse på 

organisasjonen, samt leders e-postadresse, dersom dette er registrert. Du vil se hvilke 

adresser dette er, ved å gå inn på arkfanen Generell for klubbens e-post adresse og på linken 

funksjoner og verv, klikk på leder for å se leders e-postadresse).  

Du har nå fullført registreringen og kan logge ut. 

For teknisk support, ta kontakt med Idrettens Support, tlf. 03615 eller 

support@idrettsforbundet.no 

Idrettens Support har åpent alle hverdager, 08:00 – 20:00. Alle andre spørsmål rettes til 

epostadressen: moms@idrettsforbundet.no 

mailto:support@idrettsforbundet.no
mailto:moms@idrettsforbundet.no

