HVORDAN LØSE LISENS - FOR DUMMIES
Du vil ikke få noe tilsendt giro pr. mail lenger. Så du må nå fom. 2015 gå inn
selv på nett og velge og betale din lisens.
Innlogging på "lisensportalen" har samme innlogging (bruker og passord) som
for "Min Idrett", så du må starte der. Gå inn på:
https://minidrett.nif.no
De fleste skal ha fått en epost 15.12.2014 med en verifiseringslink til Min Idrett, du kan søke i
innkurven i din epost etter denne. Om du ikke finner den, så kan du prøve "glemt passord" og skrive
inn din epost adresse.
Så var det lisensen:
For Windows brukere: Før du logger deg inn må du ha nettleseren Google Chrome installert, det
virker (p.t) nemlig ikke med betaling via Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Har du den ikke
installert må du laste den ned og installere først.
Har du Mac kan du bruke hvilkens om helst nettleser.
Gå inn på:
sas.nmfsport.no
-samme innlogging som i Min Idrett
-Klikk på pilen foran "Min profil"
-Klikk på "Lisenser"
-Jeg ønsker å kjøpe en lisens / Kjøp lisens
-Velg en ny lisens
-Velg hovedmedlemsskap, om du får flere valg her så velg det med nyeste dato (på din klubb)
-Velg "Inneværende år" eller "Neste år" (det som blir riktig for deg)
-Velg gren / Radiostyrt Motorsport
-Velg "Nasjonal" eller "Fun" lisens, klipp "Kjøp" til venstre for den du ønsker. Nasjonal lisens koster
500 kr. Kontrollér at fra-til dato ser riktig ut
-Velg "Betale lisenser"
-Klikk på "Betal utvalgte artikler"
-Her kan det dukke opp en boks om at du ikke får betalt, og at du må oppdatere
med kontaktpersoner og telefonnummer (i tilfelle det skjer deg noe). Fyll ut
(evt om noe annet også skulle mangle) og velg "Lagre og lukk". Og prøv igjen.
-Velg betalingsmåte og klikk på "Betale". Førstevalget (VISA, MasterCard etc)
ser ut til å fungere best, så bruk det om du har ett av disse kortene.
-Når du har gått gjennom og fått "Tack för din betalning!", så klikk på "Skriv
ut kvittering" og ta med deg denne på løp.
-Høyreklikk/Skriv ut/Skriv ut, velg "liggende format" ellers får du ikke alt med.
Forbundet sender ut plastkort én gang i måneden, så det kan ta inntil 1 måned
før du mottar ditt kort i posten.
Skal du delta i EM eller VM?
I så fall må du sende mail til nmf@nmfsport.no for å løse EFRA lisens til kr 650,- i tillegg til nasjonal
lisens. Dvs at du da totalt må ut med kr 1150 for "internasjonal lisens".
Dette må du gjøre hvert år selv.

Problemer?
Min Idrett:
Mail support@idrettsforbundet.no
eller ring 03615 (det raskeste)
Lisens:
nmf@nmfsport.no
Tel 815 27 808
Info om "kjente feil" hos NMFsport:
http://www.nmfsport.no
NIF Support sier at man normalt ikke skal behøve å "søke" om medlemskap i sin klubb. De mener at
dette skyldes dubletter (at du ligger inne i Min Idrett med mer enn 1 bruker) - så fint om dere som har
opplevd å måtte gjøre dette kontakter NIF og får ordnet dette (får de slått sammen).

