
Samordnet registrering (tidligere Idrettsregistrering)  
 
Idrettsregistreringen heter fra 2016 Samordnet registrering og gjennomføres i tidsrommet 1. 
april – 30. april. 
 
Hva er Samordnet registrering?  
En rapportering over all aktivitet i norsk idrett i løpet av det siste kalenderåret. I samordnet registrering 
skal alle klubber og lag i Norges Idrettsforbund registrere:  
- medlems- og aktivitetstall fordelt på alder og kjønn 
- antall aktive funksjonshemmede fordelt på alder og kjønn 
- antall som deltar i ulike grener (ski-o, pre-o, sykkel-o) fordelt på alder og kjønn 
 
I tillegg blir lagene bedt om følgende: 
- registrere kontaktopplysninger 
- laste opp signert protokoll fra årsmøte som dermed registreres direkte i Brønnøysundregisteret 
- klubbene som har driftskostnader under 5 millioner vil kunne søke om momskompensasjon gjennom 
dette systemet. Fra 2017 vil alle klubber kunne det. 
 
Det skal også gis opplysninger til NIF om økonomirutiner og politiattest og opplysninger til NOF om 
kart, tur-orientering og arbeid for funksjonshemmede. 
 
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.  
 
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 03615.  
 
Mer om hvordan opplysninger skal registreres 
Organisasjonsformer 
Det er finnes flere organiseringsformer for et o-lag: 
Særidrettslag - her skal alle aktive medlemmer rapporteres 
Fleridrettslag - kun de som er aktive medlemmer i o-gruppa skal rapporteres 
Løperklubb - her skal lagene rapportere hver for seg. Det betyr at de personer som både er aktive 
medlemmer i moderklubben og løperklubben skal rapporteres begge steder.  
 
Rapportering av aktive medlemmer 
Aktive medlemmer skal registreres. Det stilles to krav for å kunne rapporteres som aktiv medlem. 
Begge må oppfylles: 
1. Vedkommende må være medlem i laget, dvs må ha betalt medlemskontingent.  
2. Vedkommende må være aktiv.  
 
Følgende defineres som aktive: 
- Konkurranseutøvere (deltatt på åpne o-løp, klubbløp mm) 
- Mosjonister (med på treninger, samlinger, tur-orientering mm) 
- Ledere (styremedlemmer, oppmenn mm) 
- Arrangører (bidratt på o-løp, treninger, samlinger, nybegynneropplæring, tur-o, mm) 
- Andre (en eller annen arbeidsinnsats som bidrar til klubbens o-aktiviteter) 
 
Funksjonshemmede 
Funksjonshemmede skal telles som aktive medlemmer når de tilfredsstiller kriteriene for et aktivt 
medlem. I tillegg så skal vær særidrett registrere antall aktive funksjonshemmede medlemmer. Dette 
gjøres ved å huke av på «grenen har tilrettelagt aktivitet for aktive medlemmer med 
funksjonsnedsettelse» når man registrerer inn aktive medlemmer. Da får dere opp et nytt skjema og 
dere kan fylle inn antall aktive funksjonshemmede medlemmer. At idrettslagene registrerer inn dette 
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har betydning blant annet for tildeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM-midlene) og støtten til Norsk 
Orientering.  
 
Viktig: Det er personer som har en varig funksjonsnedsettelse som skal registreres. Personer som har 
midlertidig skade skal ikke registreres som funksjonshemmet.  
 
Grener 
Det er viktig at de aktive registreres i alle grenene de deltar i. Aktive medlemmer som deltar i flere 
grener skal registreres en gang i hver gren. Dette har betydning for støtten til Norsk Orientering.   
 
Spørsmål  
Tekniske spørsmål: support@idrettsforbundet.no eller 03615  
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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