
Øyvind Stråle og Christian Brosø 

Online betaling for arrangement 

Gardermoen 2. november 



Hvem er vi? 

2 

 

• Øyvind Stråle, NIF-IT System 

• Christian Brosø, NIF IKT-forvaltning 



Kort historikk 
 

• Oppgave/mandat: lage brukervennlig, trygg og 
fleksibel løsning for online betaling i idretten. 

• Oppstart mai 2011 

• 1. versjon desember 2011 

• 2. versjon mai 2012 

• Pilot-tester sommer/høst 2012 

• ”Offisiell” lansering november 2012 
 
 



Utfordringer underveis 

• Ulike behov på tvers av idretter og klubber 

• Tusenvis av potensielle betalingsmottakere 

• Hundretusenvis av potensielle betalere 

• Trygghet/sikkerhet vs. brukervennlighet 

• Skal støtte mobiltelefoner og nettbrett 

• Juridiske forhold /finansregler 

 

 



Demo 
Påmelding av utøver  

fra Min idrett  

 

www.minidrett.no 

 

http://www.minidrett.no/
http://www.minidrett.no/


Demo:  
Påmelding av utøvere  

fra SportsAdmin  

 

www.sportsadmin.no 

 

http://www.sportsadmin.no/


Hva skjer på mobilen? 



Hva skjer på mobilen? 



Hvordan komme i gang som arrangør? 

1. Klubben må være i Enhetsregisteret 
(Brønnøysund) 

2. Opprette brukerstedsavtale med Buypass 

3. Signere brukerstedsavtale 

 

Klar for bruk! 

http://www.youtube.com/watch?v=ETPTMkZZ4qk  

 

http://www.youtube.com/watch?v=ETPTMkZZ4qk


Hvordan ser dette ut i SA? 



Hvordan ser dette ut i SA? 



Hva må deltager/betaler gjøre? 

1. Logg på www.minidrett.no  

2. Registrer deg som betalingskunde hos Buypass 

 

Klar for bruk! 

http://www.youtube.com/watch?v=sx_fW5ybBsY  

 

http://www.minidrett.no/
http://www.youtube.com/watch?v=sx_fW5ybBsY


Min idrett på mobil 

• Søke i idrettens terminlister etter arrangementer for deg og 
din familie 

• Melde på deg selv og familiemedlemmer til 
idrettsarrangementer 

• Betale deltageravgift 

• Holde oversikt over dine og familiens aktiviteter gjennom 
kalender 

 

• Sende SMS med kodeord IDRETT til 1960 

 

 

 

 

 



Hvorfor benytte Online betaling? 

• Garantert oppgjør i forkant av arrangement 

• Reduserer administrasjon for arrangøren 

• Enklere for utøver/deltager/foresatt 

• Markedsledende priser  

– Mål om å være billigst i markedet 

• Adminklient - Klubbens ”nettbank” 



Hva har vi vært igjennom? 

• Påmelding og betaling i Min idrett 

• Påmelding og betaling i SportsAdmin 

• Hvordan bli betalingsmottaker 

• Hvordan bli betalingskunde 

• Flere spørsmål? 



Takk for oss! 

Har du behov for bistand? 

 

Idrettens Support – tlf: 03615 

E-post: support@idrettsforbundet.no 

https://itinfo.nif.no/ 

 

 

https://itinfo.nif.no/

