
 
MEDLEMSKONTINGENT 2017 

Medlemskontingenten for 2017 ble sendt ut før påske. 

Dersom du ikke har mottatt kravet på mail eller pr brev, ta gjerne kontakt med kasserer for å få 

tilsendt faktura. 

Norges Idrettsforbund (NIF) har pålagt alle idrettslag å registrere sine medlemmer i et elektronisk 

medlemsregister, godkjent av NIF, innen 31.12.2016. Orkdal IL har valgt å løse dette ved bruk av 

KlubbAdmin, som er utviklet av NIF. 

Betalingskrav lages i KlubbAdmin, og sendes ut pr mail/post, og skal finnes igjen i MinIdrett.no. 

Innbetaling skjer gjennom betalingsløsningen BuyPass. Det benyttes da en felles konto for alle 

idrettslag som bruker BuyPass-løsningen. Det er viktig å bruke KID, for at betalingen skal registreres 

på rett medlem og idrettslag. Kontonummer og din KID finner du på faktura. 

Vi har fått tilbakemelding fra mange medlemmer om ulike spørsmål/ problemer i forbindelse med 

betalingskravet/ faktura. Dette beklager vi, og håper tipsene under kan være til hjelp: 

1) Bankkonto som framgår av betalingskravet er 1503 38 89043, er korrekt – og skal brukes 

sammen med KID. Betalingen går da til BuyPass, og avregnes en gang i uka til Orkdal IL’s 

konto i Orkdal Sparebank. 

2) Betalingskravet skulle vært med som eget vedlegg i e-post til hvert medlem. De som ikke har 

mottatt vedlegget, kan finne betalingskravet på www.minidrett.no/. Ubetalte krav finner 

man under fanen ‘Betaling’. Under denne fanen finner du også  betalte krav under 

‘Betalingshistorikk’.  Betaling skjer ved å registrere bank-/kredittkort og følge anvisningen.  

 
3) Er du ikke registrert bruker i MinIdrett.no, er det lagt ut veiledning på våre hjemmesider, 

under fanen ‘Bli Medlem’. Alternativt kan opplysningene sendes kasserer for registrering/ 

innmelding. 

4) Dersom du ikke fikk faktura som vedlegg i mail, og ikke finner kravet i MinIdrett.no, send 

gjerne en mail til kasserer: kasserer@orkdal-il.no og få tilsendt fakturakopi. 

5) Medlemskort: I MinIdrett kan du ta hente ut medlemskort, etter at kontingent er betalt. 

Medlemskortet finner du under fanen Medlemskap. 
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