Oslo 16.04.2018

Samordnet rapportering i Norsk idrett
Samordnet rapportering gjennomføres i tidsrommet 1. april – 30. april.

Hva er Samordnet rapportering?
En rapportering over all aktivitet i norsk idrett i løpet av det siste kalenderåret. Det skal
rapporteres medlemstall, antall aktive medlemmer i ulike grener og antall parautøvere.
Lagene skal også oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte og
svare på noen spørsmål fra orienteringsforbundet og idrettsforbundet. Idrettslagene vil
samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon. Det er obligatorisk
for både idrettslag og grupper å registrere opplysninger.
Frist for rapportering av medlemsopplysninger er 30. april 2018. Frist for å søke om
momskompensasjon til 15. august.
Hvorfor er Samordnet registrering viktig for norsk orientering?
- Registreringen skal reflektere aktiviteten i norsk orientering riktig.
- Registreringen gir grunnlag for økonomiske tildelinger til klubber og forbund.
- Registreringen gir informasjon til forbundet som gjør at vi kan følge opp klubbene bedre.
NB: Norsk Orientering sin støtte avhenger av at medlemmene registreres som aktive i våre
grener, orientering, skiorientering og presisjonsorientering. Medlemmer kan registreres i flere
grener.
Registrering av opplysninger
Alle idrettslag mottar e-post fra NIF med lenke for å registrere opplysninger. Dersom ikke
riktig mottaker er registrert, må dere rette opp dette selv i Sportsadmin. Dersom du ikke vet
hvordan du gjør det eller mangler brukernavn/passord, send e-post til
support@idrettsforbundet.no eller ring 21 02 90 90.
Hvilke opplysninger skal registreres
Opplysningene gjelder de personer som er medlem pr. 31.12.17, og som har betalt
medlemskontingent til idrettslaget i 2017.
Norges Idrettsforbunds definisjon av aktive medlemmer
Et aktivt medlem er et medlem som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av
idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende.
Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å
tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget.
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Tilretteleggelse omfatter blant annet trenere, lagledere og de som løser andre oppgaver som
bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer
som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm.
omfattes også.
Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal
registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til.
Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller
idrettsarrangementer o.l., anses ikke som aktivt medlem.
Aktive medlemmer i orientering
For orientering tolker vi regelverket slik:
• Utøvere som har representert klubben i en gren skal telles som aktiv i denne grenen
• Personer som deltar regelmessig i følgende aktiviteter skal telles som aktive i de
grenene vedkommende er knyttet til:
- Mosjonister (med på treninger, samlinger, tur-orientering mm)
- Ledere (styremedlemmer, oppmenn mm)
- Arrangører (bidratt på o-løp, treninger, samlinger, nybegynneropplæring, tur-o, mm)
- Andre (annen arbeidsinnsats som bidrar til klubbens o-aktiviteter, karttegnere mv.)
Personene må være medlemmer i laget.
Funksjonshemmede
Det er viktig at funksjonshemmede som deltar i orientering registreres, se veiledning neste
side.
Spørsmål
Tekniske spørsmål: support@idrettsforbundet.no eller 21 02 90 90
Andre spørsmål: vigdis.hoboel@orientering.no eller 924 92 290.
Spørsmål om registrering av funksjonshemmede:
lonekarin.brochmann@orientering.no eller 970 82 377.
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Registrering av ANTALL funksjonshemmede aktive medlemmer
Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31. desember 2017 til Norges
idrettsforbund (NIF) innen 30. april 2018. Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin
åpnes 1. april 2018.
Vi minner om viktigheten av å få registrert antall funksjonshemmede aktive i gruppene.
Her er noen grunner til at denne registreringen er så viktig:
•

•

Idrettslag får ofte ekstra økonomisk støtte til arbeid med funksjonshemmede på
bakgrunn av registrerte aktive funksjonshemmede medlemmer. Dette gjøres på
Gruppenivå (GR) i registreringen.
Dette er foreløpig det eneste måleverktøyet vi har i forhold til antall
funksjonshemmede i norsk idrett.

Hvordan registrere man antall funksjonshemmede i Klubbadmin?
•

•

•
•

Dersom noen av gruppas registrerte aktive medlemmer har en
funksjonsnedsettelse (bevegelse-, syn-, hørsel-, og/eller utviklingshemning), så er
det viktig at det i tillegg til «aktive medlemmer» og blir registrert på «aktive
medlemmer med funksjonsnedsettelse» – se eksempel under.
Registreringsboksene kommer til syne, når «knappen» skyves mot høyre.
Det kan ikke registreres flere enn det som er registrert i boksene for aktive
medlemmer over.

.
Husk å ta med ALLE – uansett om de er aktive på/i ordinære treningstilbud, eller et
tilrettelagt tilbud i gruppa.
Dette er ikke koblet opp mot navn, kun alder/kjønn.

Eventuelle spørsmål om samordnet søknad og rapportering kan rettes til NIF Support på
21029090 eller support@idrettsforbundet.no.
Lykke til med registreringen!
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