
Informasjonen under (unntatt satsene og info om søskenmoderasjon) ble sendt på e-post 
til alle spillere/foresatte den 8/2-18. I den e-posten skal alle ha mottatt sitt brukernavn til 
hjemmesiden der det i teksten under står [username]. Dersom du mangler brukernavn for 
innlogging, ta kontakt med daglig leder 

--- 

 

Det nærmer seg nå utsending av giro for medlemskontingent i 2018, og vi vil i den anledning informere 

om ny ordning for utsending og betaling. 

I Hundvåg Fotballklubbs årsmøte i 2017 ble det bestemt at Styret skulle se på muligheter for å fakturere 

på en mer effektiv måte enn tidligere gjort. Styret i HFK har besluttet at man i 2018 fortrinnsvis skal 

fakturere via VIPPS faktura, en ordning som er svært enkel og effektiv når medlemmene (ved 

foreldre/foresatte til de under 18 år) har registrert seg som fakturamottakere i VIPPS. De som ikke 

ønsker eller kan motta faktura i VIPPS vil fortsatt få den tilsendt på gamlemåten, først som e-post og 

deretter som post. Merk at de som vil motta faktura på e-post eller i posten får et høyere fakturagebyr. 

Hva må man gjøre for å kunne motta faktura fra HFK i VIPPS? 

For at du skal kunne motta faktura fra Hundvåg FK i VIPPS er det 3 kriterier som må være oppfylt: 

 Du må ha appen «VIPPS». Om du ikke allerede har den: 
o Skaff deg appen VIPPS. 

 Du finner den i App Store/ Google Play. 
o Registrer bruker i VIPPS ved å legge inn kort og kontonummer. 

 Du må kunne motta fakturaer i VIPPS. 
o Det sjekker dette i appen ved å velge «Min profil» (klikk profilbildet oppe til venstre), og litt 

ned i menyen må du ha aktivert «Motta regninger i Vipps». 
 Spillerprofilen/brukeren i vårt system må ha samme mobilnummer knyttet til seg som VIPPS-kontoen 

det skal betales fra. 
o Kontroller at spillerprofilen/brukeren på www.hundvagfotball.no har samme mobilnummer 

registrert på brukeren som nummeret du har registrert din VIPPS på. 
 Logg inn på hjemmesiden: www.hundvagfotball.no -> Klikk «Logg inn» i menyen 

øverst. 
 Skriv inn ditt brukernavn: [username] (Mangler du brukernavn? Ta kontakt 

med daglig leder) 
 Dersom du ikke vet hva passordet ditt er, bruk «glemt passord»-funksjonen 

? NB skriv inn brukernavnet dersom din mailadresse er registrert på flere 
brukere. 

 Når du er logget inn, velger du i menyen øverst: «Min side» -> «Personalia». 
 (Dersom du ikke har denne muligheten, gjør du følgende: Velg «Min side» -

> «Velg rolle» og «Registrert bruker». Gjenta trinn 4.a.ii.) 
 Legg inn samme mobilnummer som din bruker i VIPPS er registrert på i feltet 

«Mobil». Klikk «Lagre» nede til høyre. 
 Fyll i tillegg inn manglende eller ukorrekte opplysninger i skjemaet, og lagre. 

Dersom alt dette nå er i orden, så skal du kunne motta faktura fra Hundvåg FK i VIPPS. Merk at 

dersom dere har flere barn som er medlemmer i HFK, så må alle ha riktig mobilnummer registrert på 

spillerprofilen sin for at alle skal få faktura i VIPPS. 

Ekstrakostnad i 2018: Fakturagebyr 

Norges Idrettsforbund (NIF) har fra 2018 nye og innskjerpede regler knyttet til fakturering av 

medlemskontingent. Kort fortalt går dette ut på at NIF skal kunne spore hvem som har betalt 

medlemskontingent og hvem som ikke har gjort det (blant annet for at idrettslag ikke skal kunne jukse 

ved rapportering av antall medlemmer, og på den måten oppnå høyere økonomiske tilskudd). Denne 



innskjerpingen gjør at vi i Hundvåg Fotballklubb får kostnader knyttet til fakturering av 

medlemskontingent som vi tidligere ikke har hatt. Derfor legges det i 2018 på et fakturagebyr på hver 

faktura. Fakturagebyret blir som følger: 

 -Fakturering på VIPPS faktura: Kr. 30,- 
 -Fakturering på e-post og post: Kr. 60,- 

Alle kontingentbetalinger skal gå til Spoortz AS 

Enten du velger å motta giroen for medlemskontingent i VIPPS, eller om du mottar giroen på e-

post/post, så vil innbetalingene av medlemskontingent fra nå av gå til Spoortz AS på kontonummer 

1503.77.38074. Dette som en følge av de innskjerpede reglene til NIF om sporbarhet i betalingene. 

Fakturering av medlemskontingenten vil skje i uke 8 (uken etter vinterferien). Vi ber om at 

medlemskontingenten blir betalt innen forfallsdato. Dersom noen har utfordringer med dette kan man ta 

kontakt med eget lags trener eller lagleder, eller Daglig leder i Hundvåg FK, Jaran Moberg, på e-

post DL@hundvagfotball.no eller telefon 47 97 32 20. Ved betalingsproblemer finnes det ulike 

støtteordninger som vi sammen kan se på. 

Følgende kontingentsatser er gjeldende i 2018: 

 

Søskenmoderasjon: HFK har søskenmoderasjon der 3 eller flere søsken i samme husholdning er 

medlem. Her får yngste søsken gratis medlemskap. Dersom dette gjelder dere, vennligst meld fra med 

e-post til DL@hundvagfotball.no. 

 

Med vennlig hilsen 

Hundvåg Fotballklubb 

 


