Stevnepåmelding i Min idrett – hvordan gjøres egentlig det?
- bruksanvisning til online påmelding til friidrettsstevner -

Når du skal delta på karusellstevnene på Nesodden (og på alle stevner hos andre friidrettsklubber), må påmelding
skje via Min idrett. Husk å sjekke påmeldingsfristen og meld deg på i tide. Når fristen er utløpt, er det ikke lenger mulig
å melde seg på.
Hvis du synes det er vanskelig å melde på i Min idrett, får du nedenfor en steg-for-steg bruksanvisning som viser
hvordan du gjør det. Eksempelet som er brukt, er et karusellstevne 3. juni 2021 på Berger stadion.

1. Hvordan finne informasjon om stevnet og komme inn i Min idrett for å melde på
Informasjon om lokale stevner på Berger stadion vil du få i Spond og på Facebook-siden/nettsiden til
Nesodden IF Friidrett.
Alle stevner kan også søkes opp i Norges friidrettsforbunds terminliste (Terminliste hele landet (friidrett.no)
eller direkte i Min idrett. Søk i terminlisten er en anbefalt vei å gå hvis du ønsker å få oversikt over alle
stevnetilbud i landet og melde deg på friidrettsstevner utenfor Nesodden.

Utgangspunktet for bruksanvisningen nedenfor er at du finner informasjon om stevnet på Facebook-siden til
Nesodden Friidrett. Klikk på lenken til online påmelding i Min idrett:

2. Logge på Min idrett
Ved å følge lenken fra Facebook, kommer du rett inn i Min idrett og det riktige stevnet. Logg inn i Min idrett ved
å trykke på en av de grønne "Logg inn"-knappene:

Nå kommer du til påloggingssiden. Skriv inn brukernavn og passord (dette er samme brukernavn og passord
som du benytter når du skal betale medlemskontingenten til Nesodden IF og treningsavgift til Nesodden IF
Friidrett). Trykk på den blå knappen "Logg inn med Idrettens ID".

Nå kommer du tilbake til stevnet i Min idrett. Du er logget inn og kan begynne påmeldingen.

3. Velg utøver
Det første du må gjøre er å velge hvilken utøver som skal meldes på. Skal du melde på flere (f.eks. søsken),
kan du gjøre det under samme pålogging i Min idrett, men du må melde på én og én person. Åpne
nedtrekksmenyen under "Deltager" og velg den utøveren du skal melde på til stevnet.

Jeg velger å melde på Eirik.

4. Velg aldersklasse og øvelse
Når du har valgt utøver, får du opp forslag til aldersklasse og tilhørende øvelser:

Åpne nedtrekksmenyen under "Klasse" og velg den aldersklassen utøveren tilhører:

Jeg velger "Gutter 15 år og eldre". Nå får jeg opp øvelsene jeg kan velge for denne aldersklassen:

Kryss av for den eller de øvelsene utøveren skal meldes på. Jeg velger å melde på Eirik i høyde og på 200m.

Trykk på "Legg til påmelding". Nå blir disse to påmeldingene lagt i "handlekurven".

Det lille vinduet med blå knapp "Til kassen" og grønn knapp "Fortsett" forsvinner etter noen sekunder hvis du
ikke trykker på en av knappene. Det gjør ingenting. Du ser også at de to påmeldingene ("varene") har lagt seg
i handlekurven øverst til høyre på skjermen.
Skal du melde på flere utøvere til samme stevne, trykker du på den grønne "Fortsett"-knappen i det lille
vinduet eller på den blå "Legg til påmelding"-knappen nederst i hovedbildet. Gjenta da påmeldingsprosedyren
fra og med punkt 3 for å melde på en utøver til.

5. Bekrefte påmelding
Når du har lagt inn de påmeldingene du skal, går du inn på handlekurven øverst til høyre (eller trykker på den
blå "Til kassen"-knappen i det lille vinduet hvis det ikke har forsvunnet i mellomtiden).
I handlekurven/kassen ser du hvilke utøvere som er påmeldt og hvilke klasser som er valgt:

Har du valgt å gå tilbake til punkt 3 og meldt på f.eks. et søsken, vil handlekurven til slutt inneholde alle
påmeldte utøvere med tilhørende øvelser. Det vil da se eksempelvis slik ut:

Tips: "Hjelp! Jeg har meldt på feil utøver eller valgt feil aldersklasse eller øvelse!" Ved å klikke på det
røde krysset ytterst til høyre på raden fjerner du påmeldingen fra handlekurven.
Tips: "Hjelp! Jeg har glemt å melde på en utøver eller en øvelse!" Bruk den vanlige tilbakeknappen på
internett for å gå tilbake til påmeldingsbildet og legge inn flere påmeldinger.

Nå går jeg tilbake til eksempelet hvor jeg har meldt på Eirik i høyde og på 200m:

Påmeldingen er nå riktig – jeg har sjekket at jeg har valgt korrekt utøver, aldersklasse og øvelser Eirik skal
delta i. Nå trykker jeg på den blå "Bekrefte påmeldinger"-knappen og får opp denne kvitteringen:

Som du ser, er det nå huket av for at påmeldingene er bekreftet.
Du får også muligheten til åpne en pdf-fil og skrive ut bekreftelsen hvis du vil det (ikke nødvendig når du skal
delta på karusellstevne på Nesodden).
I tillegg vil du få kvittering for påmeldingen tilsendt på e-post.
Det er alltid lurt å åpne e-posten og sjekke at påmeldingen er i orden.

6. Hva hvis du ikke kan være med på stevnet allikevel?
Hvis du finner ut at du ikke kan delta på stevnet, må du melde deg av igjen i Min idrett. Husk å gjøre dette
innen utløpet av påmeldingsfristen.
Du finner tilbake til stevnet enten ved å bruke lenken på f.eks. Facebook (som forklart i punkt 1) eller ved å gå
direkte til http://www.Minidrett.no og logge inn der (se forklaring om pålogging i punkt 2).
Når du har logget deg inn, trykker du på arkfanen "Min kalender":

Her får du opp alle påmeldinger som er gjort til fremtidige stevner. Ønsker du å melde av en eller flere øvelser,
trykker du på "Meld av" ytterst til høyre på raden for aktuell øvelse. Er du påmeldt flere øvelser og skal melde
deg av alle øvelsene, må du trykke på "Meld av" på en øvelse av gangen.
Du får opp dette bildet hvor du enten bekrefter avmeldingen eller kan angre avmelding ved å velge "nei":

For å bekrefte avmeldingen, velger du "Ja, jeg er sikker".
Når du har bekreftet, blir påmeldingen borte fra Min kalender. Du får også en e-post med bekreftelse på
avmeldingen.
LYKKE TIL!

