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Innledning 
Idrettskurs.no er NIFs nye verktøy for kursadministrasjon. For Norges Svømmeforbund gjelder det 
Instruktør-, Trener- og Dommerkurs.  
 
Du som kursarrangør eller klubbleder kan lage og publisere kurs, og administrere påmeldingene via 
Idrettskurs.no.  
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Innlogging 
Gå til https://idrettskurs.nif.no/ og logg på med brukeren din (samme som i minidrett.no).  

Du som skal sette opp et kurs må være satt opp som kursarrangør for å kunne lage kurs. Ta kontakt 

med NSF om du ikke er kursarrangør.  

 

Opprette kurs med bakgrunn i kursmal 
Du får opp fire menypunkter. Når man skal lage kurs velger man «Mine kurs», se rød ring på bildet 

under.  

1. Pluss-tegnet på venstre side, se rød ring i bildet under, betyr «legg til nytt kurs».  

 

1. Velg «Opprett kurs basert på én kursmal», se bilde under.  

 

2. I neste bilde søker du opp riktig kursmal ved å skrive inn riktig navn:  

a. Instruktørkurs: 

https://idrettskurs.nif.no/
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i. Begynnerinstruktørkurs svømming 

ii. Videregående instruktørkurs svømming 

iii. Instruktørkurs svømmeopplæring for funksjonshemmede  

iv. Instruktørkurs baby- og småbarnssvømming 

v. Instruktørkurs Vanngymnastikk  

b. Dommerkurs:  

i. Kretsdommerkurs svømming 

ii. Forbundsdommerkurs svømming 

iii. Starterkurs svømming 

iv. Kretsdommerkurs stup 

v. Forbundsdommerkurs stup 

c. Trenerkurs:  

i. Trener 1 – del 3 – NSFs generelle emner 

ii. Trener 1 – del 4 – svømming  

iii. Trener 1 – del 4 – stup 

iv. Trener 1 – del 4 – vannpolo  

v. Trener 1 – del 4 – synkronsvømming  

d. Etterutdanningsmoduler:  

i. Etterutdanningsmodul Adferdsdiagnoser og Downs syndrom 

ii. Etterutdanningsmodul Allsidighet i vann 

iii. Etterutdanningsmodul Nøkkelferdigheter i vann 

iv. Etterutdanningsmodul Småbarnspedagogikk  

v. Etterutdanningsmodul Teknikkoppbygging Bryst 

vi. Etterutdanningsmodul Teknikkoppbygging Butterfly 

vii. Etterutdanningsmodul Teknikkoppbygging Rygg 

viii. Etterutdanningsmodul Teknikkoppbygging Crawl 

ix. Etterutdanningsmodul Voksenpedagogikk 

3. Huk av for Søk etter kursmaler som tilhører mitt/mine orgledd 

4. Klikk på «Opprett kurs basert på en kursmal» (grønn knapp) 

5. Klikk på «velg» på riktige kursmal og klikk deretter på «lukk».  
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6. Legg inn by i kursets navn, f.eks. «Begynnerinstruktørkurs svømming Bergen» 

 

7. Fyll ut all informasjon 

nedover på siden. Du må fylle 

inn alle punkter som har en 

rød stjerne (*). Det lille 

tegnet ^, markert med rød 

ring, åpner og lukker hvert 

område med info som skal 

legges inn. 

a. Innstillinger 

b. Påmeldings- og 

betalingsinformasjon 

c. Beskrivelser, 

målgrupper, læringsmål og 

forkunnskaper.  

d. Kursbevis (trenger du 

ikke fylle inn) 

e. Gruppering og 

tilgjengelighet. 
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8. Innstillinger:  

a. Legg til startdato 

og -tid, sluttdato og -

tid. Varighet får du 

ikke endret.  

b. Legg inn 

kommune. Skriv de 

første bokstavene i 

kommunen så 

kommer 

alternativene opp.  

c. Legg inn 

arrangørklubb/krets. 

Skriv inn for 

eksempel 

«Skarphedin IL» og 

systemet søker opp 

de aktuelle 

klubbene, klikk på 

den riktige og den 

blir markert blå, som på bildet.  

d. Legg inn kurssted hvis det er bestemt. Klikk på «Velg kurssted». Her kan 

du enten klikke på kartet og bestemme kurssteds plassering, klikke på søk 

(forstørrelsesglasset) eller klikke på plusstegnet for å legge til med egen 

tekst (kanskje det enkleste).  

e. Legg til instruktør (kurslærer). Skriv inn navnet på instruktør, ta vekk avhukningen «Søk kun 

etter personer med instruktør-rolle», klikk på «Finn instruktør». NB! Merk at søket kan ta ganske 

lang tid.  
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9. Påmeldings- og 

betalings-

informasjon:  

a. Legg inn når 

kurset skal 

publiseres på 

minidrett.no. Husk 

at kurset skal 

publiseres minst 6 

uker før kurset for å 

få utdanningsstøtte 

b. Velg påmeldings-

frist. Husk at den 

skal være minst 2 

uker før kursstart.  

c. Velg ev. 

avmeldingsfrist.  

d. Sett inn maks 

antall deltakere.  

e. Velg pris. Merk 

maksprisene for å 

Utdanningsstøtte. Se: http://utdanning.svomming.no/om-utdanningen/utdanningstilskudd/  

f. Huk av for at deltaker må registrere klubb.  

g. For at kurset skal bli synlig på minidrett.no må du huke av for «tillat påmelding fra Minidrett».  

 

Betalingsløsning 
Hvis klubben/kretsen har avtale med NIF om betalingsløsning via KlubbAdmin får dere opp valg om å 
bruke dette også når dere lager kurs. Men husk at det som regel er klubben som skal betale for 
kursdeltakelsen, ikke deltakeren selv. I de fleste tilfeller er det lurest å sende faktura til klubben i 
etterkant.  

http://utdanning.svomming.no/om-utdanningen/utdanningstilskudd/
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10. Beskrivelser, målgrupper, 

læringsmål og forkunnskaper. I 

dette feltet er det KUN «praktisk 

informasjon» du kan og skal 

endre. Her bør du legge inn en 

kort test med info fra arrangør til 

deltaker. F.eks. må det på 

instruktørkursene stå at deltakere 

som ikke kommer fra klubb 

betaler dobbel pris. (hvis du 

etterregistrerer kurs får du ikke 

lagt til/endret noe i disse feltene) 

11. Kursbevis: her skal du ikke 

endre noe.  

12. Gruppering og tilgjengelighet: 

Huk av for «Gyldig i Norges 

Svømmeforbund».  

13. Klikk «Lagre» til slutt. (lagre gjerne underveis også) 

 

Påmelding og behandling av kurs 
Når du har laget kurset vil det være tilgjengelig for påmelding i minidrett.no.  

Du som kursarrangør kan også melde på deltakere. Det gjør du i dette bildet:  

 

Hvis du ikke er direkte inne på kurset kan du søke det opp:  

1. Gå til idrettskurs.no 

2. Gå til Mine kurs 
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3. Søk opp kurset ved å skrive begynnelsen på kursets navn i «Søk etter kurs», eller bruk en av 

snarveiene «Alle kurs», «Mine kurs frem i tid», «Mine avsluttede kurs» eller «Fremtidige kurs 

(mine org.ledd)» 

4. Klikk på navnet på aktuelt kurs for å komme til bildet over.  

 

Inne på selve kurssiden (bildet over) har du 10 menyknapper (markert med rød ring over):  

1. Blyant = Redigere selve kurset 
2. Binders = Kan laste opp filer til kursgjennomføringen (denne vil ikke være i drift enda) 
3. Barometer = Her kan vi legge inn score hvis man gjør evaluering (kun for arrangør) 
4. Pluss = legge til deltaker  
5. Konvolutt = mail/SMS til deltakerne  
6. Tavle = logg for når og hvem som har meldt på/av 
7. Mennesker = få fram liste over deltakere som har fast plass 
8. X = Her kan du eksportere deltakerlisten til Excel 
9. Sløyfe = hent kursbevis for alle deltakere 
10. Søppelbøtte = avlyse kurset, alle deltakere får beskjed om kansellering av kurset 

 
Mer om de forskjellige menypunktene kommer i neste avsnitt.  

 

Redigere kurset 
Hvis du trenger å endre noe av informasjonen på kurset, klikker du på «blyanten» i venstremenyen 

for å komme til redigeringssiden.  

Dersom det er deltakere påmeldt til kurset vil de få SMS/mail hvis du endrer tid og/eller sted.  

Husk å lagre ev. endringer.  
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Melde på deltakere  
Aller helst bør deltakerne melde seg på selv, sånn at de får laget seg en bruker i minidrett.no hvis de 

ikke har det fra før. Men dersom du av en eller annen grunn skal hjelpe de med påmelding følger du 

oppskriften under.  

For å melde på en deltaker til et kurs gjør du følgende:  

1. Klikk på Pluss-tegnet i menyen til venstre.  

2. Søk opp personen du skal melde på. (søket kan ta litt tid) 

 

3. Huk av i feltet ved siden av navnet på deltakeren (markert med rød ring i bildet over).  
4. Klikk på «neste» 
5. Søk opp klubben deltakeren hører til. Ved å skrive inn de første bokstavene i klubbens navn 

kommer alternativer opp. Klikk på rett alternativ. (se bilde under) 

 
6. Klikk på «neste».  
7. I siste bilde klikker du på grønn knapp «meld på».  
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8. Klikk til slutt på «ferdig», og personen kommer opp på lista, som bildet under.  
 

 
 

Personer som ikke finnes i systemet 
Pr i dag er det kun leder i klubben som har mulighet til å legge til nye personer. Løsningen for dere 
som kursarrangør er derfor at deltaker MÅ gå til minidrett.no og lage seg en bruker hvis dere ikke 
finner han/hun i systemet. Når han/hun er registrert kan du som kursarrangør melde på.  
 
Når du søker etter en person kan du f.eks. skrive lam%svøm, så søker den opp alt som har noe som 
starter på lam og slutter på svøm, f.eks. Lambertseter Svømmeklubb.  
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Administrering av påmeldte 
Man kan klikke på Grønt, Gult, Grått og Rødt felt for å vise de med «Fast plass på kurset», «de som 
står på venteliste», «de som ikke har betalt» og «de som er avmeldt» på kurset.  

 
 
Ved å huke av på en eller flere personer (se bilde over) har man mulighet til å:  

- Melde av: Personen flyttes til «Avmeldt»  
- Flytte til ubekreftet: Personen flyttes til «ikke betalt» 
- Flytt til valgt kurs: her får du flytte deltaker til andre kurs på samme nivå, som du 

administrer. Du velger kurs i nedtrekksmenyen.  
 
 

Avmelding og Venteliste 
Deltakerne kan meldes av på tre måter:  

- De kan melde seg av selv 
- Klubbleder kan melde de av 
- Kursarrangør kan melde de av  

 
Når en deltaker blir meldt av vil neste deltaker som står på venteliste automatisk bli tildelt plass, så 
sant det er noen på venteliste. Både den som blir meldt av og den som blir tildelt plass får mail og 
SMS om dette.  
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Mail og SMS 
Du kan enkelt sende 
informasjon til kursets 
deltakere:  

1. Huk av de 
personene du vil 
sende mail til.  

2. Klikk på 
«Konvolutten».  

3. Skriv inn ønsket 
mailtekst.  

4. Skriv inn ønsket 
SMS-tekst.  

5. Legg ved fil om 
ønskelig. 

6. Klikk på «send», 
grønn knapp.  

 
I tillegg til å sende 
mail/SMS på denne 
måten sendes det 
automatisk ut beskjed til 
deltakerne hvis du gjør 
endringer på kurset som 
handler om tid og sted. Du får opp melding om dette.  
 
Dersom du legger inn et kurs og deltakere i etterkant, altså at kursets datoer har passert, vil det ikke 
sendes ut beskjed til deltakerne.  

 
 

Oppmøte og Bestått 
Når kurset er ferdig går du så fort som mulig (og senest to 
uker etter kurets slutt) inn på kurset for å godkjenne 
deltakerne. Se bilde til høyre.  

1. Hvis deltakeren har bestått kurset klikker du på 
både «bestått» og «oppmøtt» (sånn at de blir blå). 
Har deltakeren ikke bestått kurset, men deltatt, 
klikker du bare på «oppmøtt».  

2. Klikk så på «Lagre resultat, blå knapp nederst.  

 
 

Avlyse kurs 
Dersom kurset ikke blir noe av avlyser du kurset ved å 
klikke på «søppelbøtta» i menyen på venstre side. Ev. 
påmeldte deltakere vil få SMS og mail om avlysningen.  
 
Når du har avlyst kurset skal du låse det for redigering. 
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Avslutte kurset 
Når du er sikker på at du har lagt inn alle deltakerne, og oppmøtt + godkjent på de som skal ha dette, 
skal du avslutte kurset. Dette gjør du ved å klikke på den røde knappen nede i høyre hjørne, «lås 
kursgjennomføring».  
 
Når du har klikket på «lås kursgjennomføring» er det ingen måte å åpne kurset så du får endret ting 
igjen, så vær sikker på at du har gjort alt ferdig før du låser. De enste som ev. kan hjelpe oss med 
endringer i etterkant er support, men da må de gjøre jobben, og det bør være unødvendig.  
 
Du kan ta ut lister og sende SMS/mail selv om kurset er låst.  
 
 

Tildeling av kompetanse og kursbevis 
Når du legger inn godkjent på deltakerne vil kursdeltakelsen bli overført til minidrett (og idretts-
CVen). I tillegg blir de tildelt kursbevis. Kompetanse og kursbevis tildeles når kursdato/tid er passert.  
 
 

 

 


