
Opprette MinIdrett profil og melde på kurs i MinIdrett 

Trøndelag idrettskrets har begynt å bruke MinIdrett for påmelding til kurs. Dette betyr at du må lage deg en 
profil i MinIdrett for å melde deg på kursene våre. Dette vil blant annet gjøre at alle kursene du tar i regi av oss 
blir lagret på idretts-CV’en din som du finner på www.minidrett.no.  
For å melde på kurs kan ikke mobilappen brukes. 

Slik lager du profil i MinIdrett: 

1. Gå inn på www.minidrett.no og trykk på «ny bruker». Her fyller du inn de brukeropplysninger det blir 

spurt om  

• Her blir det blant annet spurt om fødselsnummer, dette blir ikke lagret verken hos oss i 

idrettslaget eller noen annen plass. Dette er kun fordi fødselsnummer er den eneste måten 

man kan identifisere at du faktisk er den du utgir deg for å være.  

• De som ikke har norsk statsborgerskap oppgir at de har nasjonalitet: «annen» da kommer 

man unna kravet om fødselsnummer  

2. Lag så brukernavn og passord. Etter dette får du tilsendt en SMS med en kode for å bekrefte.  

3. Du har nå en aktiv bruker i Minidrett  

Slik melder du deg på kurs i MinIdrett:  

1.   Gå inn på 
www.minidrett.no  
og logg deg inn   

2.    Trykk på  

«Påmelding»  

3. Trykk på «kurs»  

4. Trykk på «avansert søk», 
dette er ikke nødvendig 
men er med å avgrense  
søket til f.eks. bare kurs i 
Trøndelag idrettskrets 

  
5. Skriv inn hele eller deler 

av kursnavnet  

6. Fyll ut evt.  
Spesifikasjoner(kurs-ID) 
til søket  

7. Trykk på «Søk»  

8. Trykk på det kurset du 
ønsker å delta på.  

9. Trykk på «Legg til 
påmelding».  

10. Trykk på «Til kassen» 
som dukker  
opp når du legger til 
påmelding    

11. Kontroller 
informasjonen her og 
trykk på «Bekreft 
påmelding»  
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