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Informasjon om bruk av SportsAdmin Kurs og tilskuddsmidler (VO-midler og aktivitetsmidler) 
     
 
Sportsadmin Kurs er en kursadministrativ løsning som kan benyttes av både klubber, særkretser og forbund 
til planlegging, oppretting, påmelding og rapportering av kurs. 
Man kan enten opprette et kurs før kursstart og bruke påmeldingsdelen eller registrere kurset i etterkant, 
men da med litt ekstra jobb med å legge inn kursdeltakerne. ( Om det ikke er forventet mange deltakere så er nok det 

mest vanlige å registrere i etterkant av kursgjennomførelse). 

 
Forbund, krets og klubb er tildelt ulike roller.  

1. For å kunne opprettet et kurs må det eksistere en kursbeskrivelse. ( dvs et kurs med definert 
innhold, målgruppe, læringsmål, timetall etc). Det er kun kursansvarlige i særforbundet som kan 
opprette kursbeskrivelser og innhold i kurset og få det godkjent av NIF.   
 

2. Både forbund, krets og klubb kan ha rollen som kursarrangør og kan opprette et kurs med grunnlag i 
en eksisterende godkjent kursbeskrivelse og rapportere kurs. Klubbens leder (eller den klubbens 
leder gir en rolle som kursarrangør i Sportsadmin) får tilgang og kan selv opprette bruker og passord 
i Sportsadmin. Er klubben i tvil om tilgang, så kontakt NIFs kurssupport,tlf 03615 , 
support@idrettsforbundet.no .  

 
3. Kretsansatt eller kretsleder der det ikke er ansatte skal få tildelt og godkjent rollen som 

kursarrangør. Om en annen i kretsen skal ha denne rollen så må kretsleder godkjenne dette.     
  

 
Voksenopplæringsmidler ( VO) 
For å kunne søke om VO-midler må kurset være opprettet i Sportsadmin. For at et kurs skal være VO-
berettiget må det være på minimum 8 timer (undervisningstimer à 45 min), ha en godkjent kursbeskrivelse, 
minimum 1 deltaker som må være over 14 år. Utbetaling skjer fortløpende etter hvert som et kurs er 
gjennomført og registrert. Siste frist er 10. januar for kurs som er gjennomført foregående år.  
Se info her: Voksenopplæringsmidler (VO)  
 
Tilskuddsmidler kurs  
En av tildelingskriteriene for aktivitetsmidler, «post 3», fra Norges idrettsforbund (NIF) til alle særforbund, er 
at alle kurs/kompetansetiltak f.o.m 2013 skal være registrert i Sportsadmin.     
Et krav for utbetaling av kurs-tilskudd fra O-forbundet til kretser og klubber vil fra 2014 være at 
gjennomførte kurs er opprettet og registrert i Sportsadmin, www.sportsadmin.no    
 
 
Kurs som arrangeres sentralt av o-forbundet og o- kretser blir lag ut på orientering.no i egen kurskalender. 
 
 
Hvordan opprette, registrere og rapportere kurs i Sportsadmin kan du lese mer om her:   
https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Kurs#Voksenoppl.C3.A6ringsmidler_.28VO.29 
 
 
For spørsmål om kurs og kursbeskrivelser i orientering, ta kontakt på e-mail: lene.kinneberg@orientering.no  
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For teknisk bistand og support til opprettelse og registrering i Sportsadmin, kontakt  
support@idrettsforbundet.no, tlf 03615. 
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