
Kursforsikringer

Innføring i å legge 
forsikring på elever



Faglig leder i klubb har blitt gitt rettigheten Lisensansvarlig i sin klubb og kan 
dermed sjekke og administrere forsikring for sine medlemmer.

Når man har laget kurs i Idrettskurs og meldt inn kursdeltagerne via 
KlubbAdmin – så kan man gjøre forsikring tilgjengelig for betaling 
(eller legge denne så den betales av klubben) – Dette gjøres i SportsAdmin

https://idrettskurs.nif.no/
https://ka.nif.no/
https://sa.nif.no/


Klubbens navn på ha 
tillegget – Luftsport – har 
det ikke det når du logger 
på så kan du endre det ved 
å klikke her

Her finnes forsikringene 
knyttet til klubben



Her kan man enten 
sjekke eksisterende 
forsikringer eller legge 
til nye



Velg lisensperiode – her kan man velge HPS Fornyelsesgebyr og forsikring 2018 for å 
sjekke medlemmer som gikk kurs 2017 eller tidligere – eller HPS Kursforsikring 2018 for 
årets elever (forskjellen ligger i at den første har et fornyelsesgebyr som ikke belastes kurselever)



Her velger man om man vil se alle, eller kun betalte forsikringer

OBS: Det er ikke alle betalingsdata som er overført fra Melwin for forsikringer
Så per 280218 vises det som er betalt i Min Idrett



Registrere nye forsikringer på kurselever





Velg HPS Kursforsikring 2018 – Trykk Neste



Søk opp kursdeltaker – her søker man blant klubbens medlemmer man trenger ikke 
nødvendigvis bruke hele navnet – marker personen og trykk Velg personer – søk så opp 
neste kursdeltaker og legg denne til også.
Om det er få medlemmer i klubben kan man la navn stå blankt og velge fra liste



Om noen alt har forsikring tilgjengelig i Min Idrett er de 
markert slik



Når alle på kurset er med på lista 
så trykk NESTE



Marker alle – Om regning på forsikring skal gå til klubben så velg den forsikringen som skal 
være inkludert i kursprisen på Lisenstype – om deltakeren skal ha regningen kan man la den 
stå på velg så tvinges de ta stilling til hva slags forsikring de vil ha.
Velg om deltakeren eller klubben skal ha regningen, trykk Oppdater merkerte og Fullfør



Søker man nå på eksisterende lisenser og HPS Kursforsikring får man en oversikt og kan 
følge med hva de velger og om de betaler.


