Slik legger du inn mosjonsarrangement;
– søknad- online påmelding og online betaling
Skal du ha karuseller og stafetter, se egen brukerveiledning
Skal du kun legge inn arrangementet, men ha påmelding på en annen side. Se egen
brukerveiledning.

1. Slik søker du om arrangement som skal ha online betaling og påmelding

Steg 1:

Gå til http://mosjon.friidrett.no

Steg 2:

Trykk på knappen «arrangører
logg inn/registrering her»

Steg 3:

Logg på med brukernavn og
passord eller er ny bruker.
Har du glemt ditt passord, trykk på
«glemt passord»

Steg 4:

Du er nå i klubbens
administratorvindu. Trykk på
«Registrer nytt»

I dette vinduet kan du også gi flere
tilgang, administrere påmeldte og holde
oversikten.

Steg 5:

Velg type arrangement. Trykk
«neste»
Dersom du har et arrangement med
stafett velg «Mosjonsarrangement med
stafett» du vil da kunne gi påmelder
mulighet til å gi lagnavn.

Steg 6:

Fyll inn navn på ditt
arrangement, og velg
«påmelding skjer: Gjennom
mosjon.friidrett»

Steg 7:

Fyll inn nødvendige detaljer om
ditt arrangement.

Steg 8:

Fyll inn informasjon og
kontaktopplysning.
Kontopplysninger er de som ble lagt
inn når klubben ble registrert. Dersom
denne skal endres kan det gjøres i feltet
til venste «Administrasjon» «Legg til ny
konto»
Dersom arrangementet er gratis vil
lisensinnkrevingen skrus av.

Steg 9:

Legg til de klasser og øvelser som
du ønsker. Velg pris per øvelse.
Merk at du legger til alder, kjønn og
pris i feltene. En påmelder vil kun se de
feltene som er aktuelle for den personen

Steg 10:

Du kan legge til felter om du
ønsker det. F.eks. Tskjortestørrelse, tidligere
deltakelse osv.
Dersom du kun vil approbere stevnet
trykker du «påmelding skjer: på en
annen side» og legger inn e-postadresse
til påmelding eller klubbens side.

Steg 11:

Trykk «Neste»
Du får feilmelding dersom noen
felter mangler

Steg 12:

Velg design, og legg ved
klubbens logo om du ønsker det.
Dersom det kun er ønske om
standardmal trykk deg videre.
Trykk «Neste/lagre»
Klubbens logo må være jpg, gif eller
png.

Steg 12:

Fyll inn det du ønsker at skal stå
om arrangementet (over
påmeldingsskjema), og legg til
dokumenter om du ønsker det
Trykk «Neste»

Steg 13:

På denne siden kan du velge om
du ønsker begrenset antall
plasser osv. Har du ingen
spesielle behov er det
nødvendige allerede forhånds
utfylt trykk «Neste»

Steg 14:

Arrangementssøknaden blir
sendt kretsen for godkjenning så
fort du trykker «Send inn». Legg
ved beskjed til kretsen ved
behov. Du vil få en e-post når
kretsen har behandlet søknaden.
Online påmelding kan tas i bruk så
raskt arrangementet og at datoen du
ønsket at påmeldingen skulle åpne er
passert.

