
Slik blir du medlem!
Shiul har innført medlemsregister fra og med 01. februar 2016 for å gjøre det enklere for oss å fakturere ut 
medlemskontigent og gjøre elektronisk idrettsregistrering (som vi igjen får igjen aktivitetsmidler for). 
Du får medlemskontigenten og treningsavgifter på mail og kan betale direkte med Visa eller med KID. Vi oppfordrer alle 
medlemmer til å logge seg inn på min idrett og registrere inn riktig mailadresse og mobiltelefon.

Her er en enkel brukerveiledning:

1. Gå inn på siden https://minidrett.nif.no og velg "ny bruker" øverst til høyre på siden.
2. Registrer inn hele fødselsnummeret (NB: Shiul vil ikke lagre dette). Fyll ut skjema og trykk på grønn pil.  

3. Du vil nå motta en kode på SMS. Legg inn kode.
4. Dersom du allerede ligger i vårt register får du spørsmål om du er deg. Klikk av i boksen på navet ditt og "Fortsett" 

5. Da er du registrert. Knytt deg opp mot idrettslaget:

6. Velg knappen «medlemskap» ved siden av "Min profil" (er du registrert fra før er dette ferdig fylt ut)

7. Søk opp S. Høland idrett og ungdomslag (NB: mellomrom mellom S. og Høland) 



8. Klikk på S. Høland og kryss av uten for orange tekst som vist under og eventuelt den gruppen du har verv i eller er aktiv i. 

9. Dersom du skal registrere deg på treningsrommet eller delta på voksen idrett, som allidrett for voksne, spinning,
    aerobic, sumba m.m klikker du på «detaljer» (øverst) og krysser av på «Treningstoppen» nederst 

10. Ferdig!

Nå vil du motta medlemskontigent og treningsavgift på mail eller sms. For medlemmer som ikke er innregistrert på 

denne måten vil man motta papirfaktura (som før).

Ønsker du å registrere barna dine også?

Følg oppskriften over til punkt 7. Velg knappen «Legg til familie»

Skriv inn barnets navn og fødselsdato.

Etter du har valgt legg til likker du på barnas navn, og krysser av på S. Høland idrett og ungdomslag, samt de idrettene barna dine deltar på som bildet under. Trykk send 

Søknad når du er ferdig med hvert av barna.

Fikk du det ikke til? Ring support: 210 29 090




