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Kontaktinformasjon 
www.muil.no 
facebook.com/myrauil 

Postadresse 
Myra Ungdoms- og idrettslag 
v/Aslak Blågestad 
Midtstølveien 35 
4848 Arendal 
 

Organisasjon 
Org.nr.: 975 644 979 
 

Bank 
Sparebanken Sør 
bankkontonr.: 2801.04.25370 

 

 

   
 Dato: 13.01.2020  
  Sted: Arendal  

Informasjon om MUIL-kontingent og treningsavgift 

På grunn av svakheter i klubbadministrasjonsdelen til Min Idrett, Norges idrettsforbund (NIF) sitt 
system for kubbadministrasjon, vil klubbmedlemmer dessverre oppleve å få flere e-poster i 
forbindelse med fakturering av medlemskontingent og treningsavgift når MUIL nå fakturerer for et 
nytt år. Vi beklager dette, og håper NIF får ordnet opp i feilen så snart som mulig. 
 

FORSKJELLEN PÅ MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT 

Medlemskontingent gjelder for medlemskap i Myra Ungdoms- og idrettslag (MUIL). Du kan være 
medlem (såkalt støttemedlem), selv om man ikke er aktiv i noen undergrupper og aktiviteter. 
Noen av MUIL sine aktiviteter er inkludert i medlemskontingenten (barneidrett, styrketrening, 
innebandy m.m.). 
Det koster 200 kr. for et enkeltmedlemskap og 250 kr. for et familiemedlemskap. Alle medlemmer 
må registreres i Min Idrett. Les mer på nettsiden vår www.muil.no/medlemskap  
Når man er medlem, er barn opp til 13 år forsikret dersom uhellet skulle skje på en aktivitet i MUIL-
regi.  

 
Treningsavgift dekker blant annet utstyr, dommerutgifter, avgift til fotballforbundet, fotballkretsen 
m.m. Man kan søke om refusjon på betalt treningsavgift via kommunens tilbud om Fritidskort. Les 
mer her: arendal.kommune.no/fritidskort 

BETALINGSFRIST 

Både medlemskontingent og treningsavgift forfaller den 20. februar. Av sikkerhetsmessige årsaker får 
ikke medlemmer som deltar på gruppetilbud delta på aktiviteter etter at faktura(er) har forfalt.  

LURER DU PÅ NOE? 

Hvis du lurer på noe angående fakturaene vi har nevnt i dette brevet, eller har spørsmål om 
medlemskap i MUIL, kan du kontakte vår medlemsansvarlige, Cecilie J. Sandåker, på e-post 
myra.medlem@gmail.com. 
 
Hvis du ikke får logget deg på www.minidrett.no er det brukerstøtten til idrettsforbundet du må 
kontakte. Telefon: 21029090 eller mail: minidrett@idrettsforbundet.no  

 
Med vennlig hilsen 

Hovedstyret I MUIL 
Myra Ungdoms- og idrettslag 

http://www.muil.no/medlemskap
http://www.minidrett.no/

