
Hvordan melde seg på kurs? 
Steg 1: Melde seg på kurset gjennom MinIdrett. 

Påmelding til grunnkurs i paragliding skjer gjennom Norges Idrettsforbunds 
nettsider, som samler alle idrettsorganisasjoner i Norge under et felles 
system. Dersom du allerede har kjennskap til denne portalen og har en 
bruker fra før, så logger du inn med denne. Dersom du ikke allerede har en 
bruker i systemet må du opprette en brukerprofil i MinIdrett. 

Gå inn på https://minidrett.nif.no og følg anvisningene for å opprette en ny 
bruker (evt. logg på med den brukeren du har fra før). 
 

Videre så trykker du på påmelding i menyen. 
 

Velg Kurs fra påmeldings menyen som vises. 

https://minidrett.nif.no


Under Søk etter kurs legger du inn %grunnkurs paragliding% som 
søkekriterier for å få frem alle tilgjengelige kurs (dette inkluderer også kurs 
holdt av andre klubber i Norge). Du må ha med “%” tegnet for å få treff på 
alle kurs da søkefunksjonen er noe ømfintlig for korrekte søkekriterier. 

I denne listen finner du det kurset du ønsker å melde deg på. Du finner 
kurset ved å se på startdato på kurset og sjekke at idrettsgrenen for kurset 
er “Hang- para og speedglider - BERGEN”. 

Kurset vil hete “HPS - Grunnkurs paragliding - PP2 - (Paraglider)”. 

Trykk på åpen for påmelding. 



Sjekk at personlig info stemmer tilsvarende det som vises over og at  
Bergen hang- og paragliderklubb skal stå som arrangør, da er alt korrekt. 

Vennligst legg inn vekt og høyde i kommentarfeltet. Dette trenger vi for å ha 
riktig tilpasset kursutstyr tilgjengelig for dere. 

Trykk så Legg til påmelding når all informasjon stemmer. 
 

Du får nå beskjed om at 1 vare er lagt til handlekurven. Åpne handlekurven 
med å trykke på den 



I handlekurven vil du se kurset lagt inn. For å melde deg på kurset trykker du 
nå Bekreft påmeldinger. 

Obs! 
Selv om du nå står på siden som heter “betaling” så er det ingen betaling 
som skjer med å trykke bekreft. Det er kun en påmelding til kurset. Kurset 
skal betales direkte til klubben, som er forklart i neste seksjon. 

Etter bekreftelsen vil du normal få en SMS/mail bekreftelse på påmeldt kurs 
og kurset vil også dukke opp på brukerprofilen din i MinIdrett under 
“påmeldte kurs”. 

Steg 2: Betaling 

Betaling av kurset er todelt: 

• Kursavgift betales rett til klubben. Denne er på kr7900, hvorav 5000 
betales som depositum i forkant for å sikre seg plass på kurset. 

• Del 2 av betalingen gjøres gjennom MinIdrett. Dette gjelder medlemskap i 
Hang- og paraglider seksjonen til Norges luftsportsforbund i tillegg til 
obligatorisk forsikring. 

Kun innbetaling av depositum er gyldig som bindende påmelding til 
kurset. 



Betaling del 1: Betaling av kursavgift til klubben: 

For å sikre seg en plass på kurset betales depositum på kr 5000 til klubbens 
konto 0530.44.21756. Merk denne med “depositum kurs og navnet ditt”. 
Du kan også betale med Vipps til vår Vipps-ID: 24408. 

Restbeløpet på kr 2900 betales minst 1 uke før kursstart.  

Betaling del 2: Forbudskontigent og forsikring 

Minst 1 uke før kurset starter betales kontigent til Norges luftsportsforbund 
og forsikring. Her er det 2 betalinger som må utføres. Dette gjøres på 
følgende måte: 

Logg inn på MinIdrett og velg Medlemskap. 

Velg deretter Finn ny klubb (I eksempelet over er det allerede registrert en 
klubb, men dette vil være tomt hos dere). 



Legg inn “Bergen hang” som søkeord og trykk Søk. 

Velg Bergen Hanggliding og Paragliding Klubb fra listen som vises. 

I listen som vises på høyre side må du merke av alle 3 kryssene som vist. 
Både “Bergen Hanggliding of Paragliding klubb”, “Luftsport” og “Hang-, para 
og speedglider” må være huket på. 

Trykk så Send søknad. 



Det vil normalt ta 1 arbeidsdag før regningen dukker opp under “Betaling” på 
MinIdrett. 

Når denne regningen dukker opp under “betaling” så fullføres betalingen 
med å følge anvisningene. Denne skal være på kr 1750. 

Når innbetalingen er registrert vil du automatisk få tilordnet en forsikring som 
må betales. Denne finner du under Lisens i MinIdrett, og den vil hete “HPS 
Forsikring 2020”. Trykk på Vis for å få opp forsikringsalternativer. 



I listen over tilgjengelige forsikringer velger du den øverste (og rimeligste) kalt 
“Third party liability insurance”. Denne koster kr 710. 

Velg Legg i handlekurv. 

Handlekurven vises automatisk. Sjekk at innholdet er korrekt og trykk 
Bekreft og Betal.  



Kvitteringen for gjennomført betaling vises. 

Alle betalinger skal nå være i orden. 

Dersom noe er uklart eller du trenger hjelp med innmelding eller 
betaling ta kontakt med vår kursansvarlig: 

Tormod Sandtorv 
Tlf: 93 68 65 64 
Epost: tormod@live.no


