Til alle medlemmer i Steinkjer Friidrettsklubb

18.02.2021

Steinkjer Friidrettsklubb benytter idrettens medlemssystem Klubbadmin. For å drifte klubben på en
god måte er det viktig å ha et oppdatert medlemsregister.

Medlemskap og -kontingent
Fra 2021 er vi pålagt å sende faktura for medlemskontingent via Klubbadmin. Dere vil motta en
faktura på e-post i løpet av de neste ukene. Vi tar også sikte på å få til en løsning med digitalt
medlemskort i Min idrett.
Medlemskontingent: 200 kr
Medlemskapet følger kalenderåret fra 1. januar til 31. desember.
Alle som er med på organisert trening i regi klubben, og alle som ønsker å representere klubben på
ulike stevner og løp, MÅ være medlem.
Vi rapporterer årlig inn medlemstall til NIF. Det er derfor viktig at vi har et medlemslister som er
ajourført. Antall betalende medlemmer danner grunnlag for offentlig støtte. Gjennom å betale
medlemskontingent støtter du vår aktivitet.
Ønsker du ikke å være medlem, må du gi oss beskjed. Send en e-post til steinkjerfik@gmail.com.

Kontaktinformasjon oppdateres i Min idrett
For å komme i kontakt med dere, er vi avhengig av at vi har oppdaterte kontaktinformasjon i
medlemsregisteret. Vi ber derfor om at dere oppdaterer personlig informasjon i Min idrett,
eksempelvis telefonnummer og e-postadresse.
Logg deg på Min idrett, og gå til fanen «Min profil». Her kan du sjekke personopplysningene dine, og
her oppdaterer og endrer du.

Hvordan opprette ny bruker i Min idrett?
Gå til Min idrett: https://minidrett.nif.no/. Klikk på fanen Ny bruker

Les mer om Min idrett her: Info om Min idrett

Medlemsfordeler Steinkjer Friidrettsklubb:
•
•

20 % rabatt på sko og sportsutstyr hos Sport 1 Malmo Sport i Steinkjer.
20% rabatt i Löplabbet sine butikker i Trondheim. Gratis frakt hvis noen ønsker sko tilsendt. Hvis
du har spørsmål om sko, piggsko eller annet, kan du ta kontakt med butikksjef Henrik Nordtug,
telefon 994 65 135, e-post henrik@loplabbet.no.

Med hilsen
Liv Karin Olsen Flak, på vegne av styret

