
	  
	  

	  
Strokkur	  Islandshästförening	  

Vi	  brinner	  för	  islandshästen	  och	  islandshästtävlingar	  
Häradsvallen	  i	  Mönsterås	  

	  

IdrottOnline	  och	  medlemskap	  i	  Strokkur	  

Logga	  in	  i	  IdrottOnline	  och	  administrera	  ditt	  medlemskap	  

Som	  medlem	  i	  Strokkur	  har	  du	  möjlighet	  att	  sköta	  många	  
administrativa	  frågor	  digitalt	  genom	  IdrottOnline.	  Här	  loggar	  du	  in	  
för	  att	  exempelvis	  beställa	  ryttarlicens	  samt	  för	  att	  uppdatera	  dina	  
uppgifter.	  Om	  du	  är	  förste	  person	  i	  ett	  familjemedlemskap	  har	  du	  
möjlighet	  att	  administrera	  hela	  familjen!	  	  

När	  du	  ska	  logga	  in	  på	  din	  profil	  på	  IdrottOnline	  skriver	  du	  in	  
http://idrottonline.se	  i	  adressfältet.	  För	  att	  logga	  in	  trycker	  du	  
hänglåset	  längst	  upp	  till	  höger.	  Du	  har	  fått	  mail	  från	  
noreply@idrottonline.se	  med	  dina	  inloggningsuppgifter.	  Alternativt	  
använder	  du	  ditt	  personnummer	  med	  tio	  siffror	  utan	  bindestreck	  
som	  användarnamn.	  Tryck	  på	  glömt	  lösenord	  så	  skickas	  ett	  nytt	  till	  
din	  e-‐postadress.	  

	  

	  



	  
	  

	  
Strokkur	  Islandshästförening	  

Vi	  brinner	  för	  islandshästen	  och	  islandshästtävlingar	  
Häradsvallen	  i	  Mönsterås	  

	  

Medlemskap	  i	  Strokkur	  och	  i	  Svenska	  Islandshästförbundet	  

I	  början	  av	  varje	  år	  skickas	  ett	  meddelande	  till	  din	  e-‐postadress	  från	  
IdrottOnline	  med	  information	  hur	  mycket	  ditt	  medlemskap	  kostar	  
och	  när	  du	  senast	  måste	  betala	  avgiften.	  I	  e-‐postmeddelandet	  finns	  
även	  information	  om	  bankgiro	  samt	  eventuellt	  ytterligare	  viktig	  
information	  du	  behöver	  för	  att	  betala	  medlemskapet.	  Betalning	  av	  
din	  medlemsavgift	  sköts	  direkt	  via	  din	  internetbank	  och	  inte	  via	  
IdrottOnline.	  

Medlemsavgifter	  	  

Senior:	  500	  kr	  
Junior:	  270	  kr	  
Familjemedlem	  	  
	   Första	  person:	  225	  kr	  
	   Övriga	  familjemedlemmar:	  0	  kr	  

Den	  här	  formen	  av	  medlemskap	  innebär	  att	  du	  är	  fullvärdig	  medlem	  i	  
Svenska	  Islandshästförbundet,	  SIF,	  och	  i	  Strokkur.	  Den	  största	  delen	  
av	  medlemsavgiften	  går	  till	  SIF.	  Genom	  den	  här	  formen	  av	  
medlemskap	  får	  du	  den	  populära	  medlemstidningen	  ”Islandshästen”	  
skickat	  till	  dig,	  tillgång	  till	  WorldFengur	  samt	  5%	  på	  Agrias	  enskilda	  
hästförsäkringar.	  För	  att	  tävla	  på	  officiella	  tävlingar	  i	  Sverige	  måste	  
du	  inneha	  ett	  sådant	  medlemskap.	  	  

Sponsorvän	  –	  annan	  form	  av	  medlemskap	  

Det	  är	  många	  som	  vill	  vara	  våra	  vänner,	  men	  som	  inte	  nödvändigtvis	  
tävlar	  och	  har	  intresse	  i	  SIF.	  Av	  den	  anledningen	  har	  vi	  skapat	  
möjligheten	  att	  bli	  vår	  sponsorvän!	  Det	  kostar	  150	  kr	  per	  kalenderår.	  
Betala	  in	  till	  vårt	  BG	  5701-‐7378.	  Märk	  inbetalningen	  med	  ditt	  namn.	  	  


