
Spond kickoff
Informasjon til årgangsansvarlige og 

andre administratorer/frivillige

medlem@nordstrand-if.no



Vi tar i bruk Spond som 
medlemssystem – Hva betyr dette?

1. Klubben avslutter bruken av Weborg

2. Alle Spond-grupper i Nordstrand IF knyttes opp mot 
klubbens Spond løsning (Spond Club)

3. Innmelding til klubb gjøres nå direkte via grupper 
og/eller via dedikert innmeldingsskjema

4. Innkreving av medlemsavgift (en gang pr år) gjøres i 
Spond

5. Innkreving av treningsavgifter (to ganger pr år) gjøres 
i Spond

6. Synkronisering av medlemslister opp mot mot Norges 
idrettsforbund



Vi tar i bruk Spond som 
medlemssystem – Hvorfor gjør vi det?

1. Enkel og direkte kommunikasjon. 

2. Mulighet til bred kommunikasjon mot alle, segmentert 
kommunikasjon mot grupper og lag og én-til-én 
kommunikasjon mot enkeltmedlemmer. 

3. Mer brukervennlig grensesnitt for både brukere og 
administratorer

4. Slutt på jevnlig kryssjekk av medlemslister for 
administratorer på årgangene

5. Automatisk synkronisering av medlemsdata mot Norges 
idrettsforbund

6. Allerede i bruk av «alle» lag og dermed enkel oppstart

7. Enklere innkreving av medlemsavgift og treningsavgift

8. Bedre kontroll på persondata og personvern



Innkreving av medlemsavgift 1

Vi starter med innkreving av medlemskontingent. Klubben har i praksis tre 
medlemstyper:

• Medlem 1000 kr (aktive)

• Støttemedlem 500 kr (ikke aktive)

• Æresmedlem 0 kr

Vi har også definert «ikke medlemmer» som vi bruker på de frivillige som er 
rundt lagene (administratorer) og som ikke er medlemmer av klubben. Det er 
viktig at man tildeler rett administratorrolle på lagets frivillige som man legger 
inn i Spond-gruppene.

• Nye administratorer antas å være «ikke medlem».

• Alle andre nye medlemmer antas å være aktive utøvere og dermed også 
«medlem» av klubben.



Innkreving av medlemsavgift 2

Betalingsforespørsel sendes ut i starten på januar. Betaling går via 
Spond-appen/websiden. 

De som ikke har Spond får denne på epost. De som må ha faktura, kan 
få dette ved å ta kontakt med klubben.

«Familiemedlemskap» er ivaretatt ved hjelp av betalingskontakt. Felles 
betalingskontakt = samme husstand/familie. Enkelte vil nå oppleve at 
mann/kone/sambo er oppført som sin foresatt. La det stå dersom dere 
ønsker å oppnå familierabatt. 

Maks pris per familie er 2000 kr. Rabatten fremgår på familiens faktura. 

Opplever man feil på betalingsforespørselen? Ikke betal. Ta kontakt på 
medlem@nordstrand-if.no før man betaler.

mailto:medlem@nordstrand-if.no


Innkreving av 
treningsavgift 1
Det neste som skal kreves inn er treningsavgift. 

Medlemskap i Spond-grupper vil avgjøre hvilken 
betalingsforespørsel medlemmet mottar. Alle som 
er medlem av en gruppe og IKKE administrator, får 
betalingsforespørsel. 

Sendes ut årgang for årgang. 

Dette må årgangs-/Spondansvarlig gjøre: 

Alle lag må gå over sin Spond og sørge for at alle 
er der og at gamle fjernes. Absolutt tidsfrist: 21. 
januar.

Har man opprettet nye Spond-grupper siste 6 
mnd? Gi straks beskjed til klubben slik at vi kan få 
denne inn i Spond klubb. 



Innkreving av 
treningsavgift 2
Betalingsforespørsel sendes ut i løpet av januar. 
Betaling går via Spond-appen/websiden. 

De som ikke har Spond får denne på epost. De 
som må ha faktura, kan få dette ved å ta kontakt 
med klubben.

Man skal kun betale for sin årgang (defineres av 
f.dato) og man skal ha rabatt for idrett nr. 2. Dette 
er forsøkt ivaretatt fra klubbens side.

Opplever man feil på betalingsforespørselen? Ikke 
betal. Ta kontakt på medlem@nordstrand-if.no
FØR man betaler.

mailto:medlem@nordstrand-if.no


Synkronisering mot 
Idrettsforbundet

Spond Club synkroniseres opp mot Norges 
Idrettsforbunds «min idrett»

-eksisterende medlemmer sendes ned til oss 
-nye medlemmer sendes opp til Idrettsforbundet

For å synkronisere med Norges idrettsforbund 
trenger vi:

• fornavn, etternavn, fødselsdato, kjønn, adresse, nasjonalitet 
og minst én e-post eller mobilnummer

Epost/mobilnr hentes automatisk fra foresatte på 
yngre barn. Ikke oppgi foresattes kontaktinfo som 
barnets informasjon.



Rydding for synkronisering 
med Idrettsforbundet

Ned fra Idrettsforbundet
Idrettsforbundet hadde registrert ca 3700 
medlemmer i NIF. Ca 1000 er duplikater med 
dagens medlemsmasse = samme
medlem/familie. Manuell jobb!

Opp til idrettsforbundet
Vi mangler deler av informasjonen på ca 60-70 
profiler. Klubb/gruppeadmins må gå over 
grupper. Sjekk at alle har informasjonen nevnt
over. Det er nødvendig for å sende informasjon
opp. 

Idrettsforbundet sender nye medlemmer en
SMS og de må bekrefte at de er medlemmer av 
Nordstrand IF



Hvordan gjør vi dette i praksis? 1

• Årgangene er ansvarlige for å vedlikeholde sine Spond-
grupper samt følge tidsfrister. Fordelen er at man ikke lenger
må å kryssjekke mot lister fra weborg.

• Pek ut minst en Spond-ansvarlig per lag. Kan godt være
årgangsansvarlig. Bruk Spond til å tildele denne rollen slik at 
klubben vet hvem det er.

• Kun aktive medlemmer skal være med i Spond-gruppa. Gamle
utøvere må fjernes. 

• Alle administratorer/frivillige må være tildelt en
gruppeadmin-rolle.

• Når det legges til nye admins, antar klubben at dette er et 
IKKE MEDLEM. Melder seg inn med skjema oppdateres evt
dette til medlem om det er ønskelig. medlem@nordstrand-if.no



Hvordan gjør vi dette i praksis? 2

• Når dere legger til nye medlemmer i gruppa må klubben
godkjenne. Før medlemmet har benyttet innmeldingskjema er 
medlemmet “prøvemedlem”. Man kan delta på noen
treninger, før man MÅ bli medlem. NB! Forsikringen gjelder
ikke.

• Det er et krav om at foresatte bruker innmeldingsskjema for 
at medlemmet skal bli fullverdig medlem. 

• Når noen meldes ut av gruppa, så gi klubben beskjed dersom
dere vet at vedkommende IKKE skal videreføre medlemskap i
klubben. Klubbens regelverk krever aktiv utmelding.

• Ikke opprett nye grupper uten at dette er i samråd med 
klubben. 

• Ved overgang til et annet lag (overgang fra gutt til junior eller
ved sammenslåing av lag) ta kontakt med klubben.

medlem@nordstrand-if.no



Inn og utmelding av klubben

Innmelding
Innmelding via en gruppe (prøvemedlem)

OG
Innmelding via skjema (fullverdig):

https://club.spond.com/landing/signup/nif

Utmelding
Utmelding av alle grupper 

OG
epost om at man har sluttet til:

medlem@nordstrand-if.no

÷

https://club.spond.com/landing/signup/nif
mailto:medlem@nordstrand-if.no


Oppdatert informasjon på nettet

Gruppenavn 
gruppekode 

e-sport DLMPW 
Ballidrett 2015-2017 MVMOQ 
Fotball G2008 KEHOA  
Fotball G2009 DHKYX 
Fotball G2010 MFAOB 
Fotball G2011 AVTMG 
Fotball G2012 HKIYO 
Fotball G2013 FVVMX 
Fotball G2014 IDSWT 
  

 


