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Solør MotorCykkelKlubb     
Norges Motorsportforbund   /   Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité   /   Hedmark Idrettskrets 

      

Org. nr.: 987 061 006 
 

2022 

Medlemmer Solør MCK 
 

Informasjon om medlemskontingent 2022! 
 

På grunn av innføringen av nytt medlemssystem (PÅLAGT av Norges Idrettsforbund), har vi måtte 
gjøre noen små endringer slik at systemet blir noe forenklet.  
 

Nå er det slik at ethvert nytt medlem MÅ logge seg inn på MinIdrett (NIF sitt system) og betale sitt 
medlemskap. Dette er obligatorisk, og noe vi alle MÅ gjøre. Så snart du har betalt kan du skrive ut 
ditt medlemskort fra MinIdrett.  
 

Du/dere MÅ altså logge deg/dere inn med deres personlige profil som dere må ha etablert på 
MinIdrett tidligere. Denne informasjonen har dere mottatt ved innmelding i klubben. 
 

MITA-ID er nå borte, og dere får et eget personlig idrettsnummer (Eks; M for mann eller K for kvinne +  

6-sifret fødselsnummer + de tre første bokstavene i fornavnet + 01 – eksempelvis: M120368NOT01). 
 

 Alt er nå KLART! 
Det nye systemet er nå oppe og går, og fungerer helt utmerket.  
 

MEDLEMSKAPSALTERNATIVER – PRISER 2022 
 

TYPE MEDLEMSKAP 

 

PRIS 

 

MERKNADER 
 

1. Aktivt hovedmedlemskap UNDER 19 år: 
 

KR 295,00 

 

19 år eller yngre. Fyller IKKE 20 i løpet av 2022! 
 

2. Aktivt hovedmedlemskap OVER 19 år: 
 

KR 495,00 

 

Er over 19 år eller fyller 20 i løpet av 2022! 
 

3. Hovedmedlemskap FAMILIE: 
 

KR 495,00 

 

Kun ett familiemedlem trenger å løse dette. 
 

4. Medlemskap Familiemedlem      
 

KR 50,00 

 

Når hovedmedlemmet har betalt Kr 495,- er det 
KUN kr 50,- pr. familiemedlem/person.  

 

5. Støttemedlemskap      
 

KR 200,00 

 

Pr. medlem/person 
 

 

6. Andre medlemskap / honnør / styremedlem      
 

KR 50,00 

 

Honnørmedlem – over 67 år  
 

Til informasjon er det krav om MINIMUM KR 50,- i medlemskap i en klubb. Dette er pålegg fra NIF. 
 
 

NB! 
SMCK plikter også å minne om at medlemskap MÅ være betalt før du/dere får 
delta i en aktivitet som det er lisenskrav til. UTEN medlemskap i orden gjelder 
ikke lisensen/forsikringen! 
 

Med hilsen 
Solør Motorcykkelklubb 


