
 
 
 

Innledning 
 
 

Velkommen til registreringsportalen til BS-LK. I klubben vår administrerer du medlemskapet ditt via denne 
portalen. 

I Registreringsportalen melder du på svømmere på aktiviteter, registrerer dugnad og betaler medlemskap og 
treningsavgift. Portalen gir deg en oversikt over aktiviteter og dugnad du har meldt deg på. 

De viktigste aktivitetene er å velge medlemskap og påmelding til treningsgrupper. 

• Medlemsavgift for BS-LK er 250kr og betales en gang i året. 
• Treningsavgift betales per sesong (6mnd) og verierer etter hvilken gruppe man melder seg på. 

Treningsavgiften reflekterer antall treninger man har tilbud om i sesongen 
• I tillegg legger vi ut egenbetalinger for deltakelse på reisestevner som egne aktiviteter. 

NB! For deltakelse i svømmegrupper og på reisestevner har vi krav om dugnad. For å en kunne gi svømmerne et 
tilbud om svømmestevner reiser er vi avhengige av at alle i klubben deltar på disse aktivitetene. 

Dugnad blir registrert vha et poengsystem og gjelder for en sesong av gangen): 

• 1/2 poeng = En aktivitet som krever liten innsats (Feks kakebaking til et stevne) 
• 1-2 poeng = En aktivitet som krever et par timer en ettermiddag eller morgen (Feks en klubbcup) 
• 3-4 poeng = En aktivitet som krever mer enn 4 timer ( større svømmestevner) 

  

Antall dugnadspoeng for en sesong kan varier litt etter antall aktiviteter som er planlagt for sesongen. 

 
Registrering av aktiviter, dugnad og 
betaling i BS-LK 



Overordnet fremgangsmåte 
 
 

Her er en overordnet beskrivelse av stegene som er nødvendig for å registrere en svømmer for en sesong.   

(Beskrivelsen forutsetter at du allerede har registrerte deg som bruker på www.bs-lk.no  For beskrivelse av 
hvordan man gjør det se www.bs-lk.no  -> klikk på «Bruksanvisning – Registrering og betaling» i hurtigmenyen til 
høyre). 

1. Logg inn med brukernavn og passord på www.bs-lk.no (Finnes i hurtigmenyen til høyre) 
2. Registrer dugnad tilsvarende kravet for denne sesongen. Alle dugnadsoppgavene har dato tilknyttet for 

dag dugnaden skal utføres. (Dersom du ikke har valgt dugnadsoppgaver kan du ikke velge aktiviteter som 
krever dugnad) 

1. Legg inn navn på den som skal utføre dugnaden i kommentarfeltet (dersom det ikke er deg selv) 
3. Godkjenn de valgte dugnadsoppgavene. Du kan ikke slette dugnadsoppgaver etter at de er godkjent 
4. Registrer medlemsavgift. Alle svømmere og andre medlemmer (støttemedlemmer, styremedlemmer og 

dommere) må betale medlemsavgift. Medlemsavgiften betales bare en gang i året. 
1. Velg medlem som avgiften gjelder for. Eventuelt opprett et nytt medlem. 

5. Registrer treningsavgift for svømmegruppe. Alle svømmere som er med i en svømmegruppe, må betale 
treningsavgift for sesongen. 

1. Registrer medlem som treningsavgiften gjelder for. 
6. Betal for de påmeldte aktivitetene. 

Betaling skjer via en sikker betalingsløsning som heter  bambora. Her kan du betale med kreditt/debit kort eller 
VIPPS 

7. Gå tilbake til brukersiden din på www.bs-lk.no  Verifiser at betalingen er verifisert og at den listes under 
dine betalinger. 

http://www.bs-lk.no/
http://www.bs-lk.no/
http://www.bs-lk.no/
http://www.bs-lk.no/


Registrer dugnad 
 
 

Etter du har logget inn får du opp brukersiden din som gir deg oversikt over aktiviteter, dugnader 
og betalinger. Øverst til venstre på siden får du en oversikt over antall dugnadspoeng som er 
nødvendig for å melde seg på aktiviteter. Når du har nok poeng vil statusen endre seg til ... og 
det vil være å melde seg på treningspartier og stevner. Dugnadspoengene gjelder for hele 
sesongen. 

Alle dugnadsoppgavene er ført opp med dato for når dugnaden skal utføres for at du skal kunne 
tilpasse det til kalenderen. Du kan velge og endre dugnadsoppgaver under registreringen, men 
når du har godkjent dugnadsoppgavene, kan du ikke endre dem lenger. 

Fremgangsmåte for å registrere dugnad: 

1. Fra hovedsiden, velg «Ny registrering» under dugnadsfanen (du kan også velge «alle 
dugnadsoppgaver» fra brukermenyen til høyre. 

 

2. På denne siden får du opp alle dugnadsoppgavene som gjelder for denne sesongen. 
Øverst på siden har du mulighet til å sortere oppgavene etter Prosjekt/stevne. Da vil du bare 
se oppgavene som gjelder for et Prosjekt om gangen. 

 
Beskrivelse av kolonnene på siden: 

• Tittelfeltet beskiver dugnadsoppgaven og i parentesen står det hvilket 
stevne/prosjekt oppgaven tilhører. 

• Sesong beskriver sesong og dato for når dugnadsoppgaven skal utføres. 
• Etterspørsel beskriver hvor mange personer som trengs til oppgaven og hvor mange 

som har meldt seg på. 0/4 = 0 har meldt seg på / 4 personer er nødvendig. 
Når oppgaven er fulltegnet er det ikke mulig å velge denne oppgaven. 

• Poeng beskriver hvor mange dugnadspoeng du opptjener med å utføre oppgaven. 
• Velg – Klikk på det røde feltet for å velge oppgaven. 



 
 

3. Sorter etter ønsket prosjekt: 



 
4. Velg ønsket oppgave ved å klikke på det røde feltet til høyre 
5. Fyll inn navnet på den som skal utføre oppgaven (dersom den er forskjellig fra deg selv) 

Og klikk «lagre» 

 
 
 

6. Velg flere dugnadsoppgaver ved å klikke på «Ny dugnadsoppgave» 
Gjenta til du har valgt nok dugnadsoppgaver for denne sesongen. 



 
 

7. Når du har valgt nok oppgaver: Klikk på «Bekreft dugnadsoppgaver». 
NB! Etter at du har bekreftet dugnadsoppgavene kan du ikke endre eller slette dem. 

 

 
 

8. Du er nå klar til å registrere deg på aktiviteter. 



,c 

Melding 
Dugnadsoppf0ring bekreftet 

 
 

Min dugnad 
Oppgave Prosjekt Sesong Poeng Status 

., 

., 

., 

., 

Funksjoncer fredag ettermiddag Bergen Swim festival Var 2018 e 
Funksjoncer l0rdag ettermiddag Bergen Swim festival Var 2018 e 
Funksjoncer s0ndag ettermiddag Bergen Swim festival Var 2018 e 
Funksjoncer s0ndag morgen 

 
 
 

ii  Hjem O Ny dugnadsoppgave 

Bergen Swim festival Var 2018 e 

 



Registrer påmelding til aktiviteter 
(treningspartier og stevner) 

 

 
 

Etter at du har registrert dugnad, kan du melde deg på aktiviteter. Dersom det ikke er mulig å 
velge aktivitetene, så skyldes det at du ikke har registrert nok dugnadspoeng. 

For å delta på treningspartier og stevner i BS-LK, må alle betale medlemsavgift til klubben. 
Denne er på 250 kr og betales kun en gang i året. Dersom du har betalt medlemsavgift for 
2019 i vårsesongen, så trenger du ikke å velge dette for høstsesongen. 

I tillegg til medlemsavgift må alle svømmerne betale treningsavgift per sesong for å delta på 
treningspartiene. 

Det er et krav fra Norges idrettsforbund at Medlems- og Treningsavgiften registreres som to 
separate poster. 

Fremgangsmåte: 

1. Fra brukersiden «MinSide»: Velg «Ny registrering» under «Aktiviteter» fanen. 
(du kan også velge «Alle aktiviteter» i brukermenyen til høyre). 

 

2. Velg medlemsavgift for året (her 2019) ved å klikke på det røde feltet til høyre på raden. Det 
må velges en medlemsavgift per svømmer, dommer eller styremedlem. 



 
 

3. Velg medlem som aktiviteten gjelder for ved å klikke på «Velg medlem» 
 



a. Dersom det er første gang denne personen registreres må du opprette et nytt 
medlem ved å klikke på «legg til medlem»: 

 

 
 

b. Fyll inn Fornavn, Etternavn,kjønn og fødselsdato for medlemmet og klikk på 
«Lagre». 
(Denne informasjonen brukes for registrering i NIF sin idrettsdatabase og for 
påmelding til stevner) 

 
 

4. Verifiser at du har valgt riktig aktivitet og medlem og bekreft registrering ved å klikke på 
«Lagre registrering». 



 
 

5. For å registrere påmelding til flere aktiviteter: Velg «Ny registrering» og gjenta punkt 1-4 for 
hver registrering. 

 

 
6. Når du har valgt alle aktivitetene: Klikk på «Fortsett til betaling» for å betale påmeldingene. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betaling 
 
 

Betaling skjer via betalingstjenesten bambora og alle betalinger gjøres via kort eller VIPPS 

For å gå til betaling kan det gjøres direkte når du velger aktiviteter eller via «Min side» ved å 
klikke på meldingsfeltet oppe til høyre eller via «Registreringer for utsjekk» i brukermenyen til 
høyre. 



 

1. Velg «Fortsett til betaling» 
 
 

 
2. Du blir da sendt videre til BS-LK sin side hos bambora.com 

Fyll inn betalingsinformasjon og klikk på den grønne «Pay» knappen for å bekrefte 
betalingen. 



Beskrivelse av menyene på brukersiden 
 
 

 

 

Inneholder alle aktiviteter du kan melde deg 
på. Påmelding til aktiviteter skjer her 

 Inneholder alle dugnadsoppgaver du kan 
melde deg på for sesongen. Påmelding til 
dugnad skjer her. 

 Inneholder oversikt over alle betalinger du 
har gjort for denne sesongen 

 Inneholder oversikt over alle aktiviteter du 
har meldt deg på og betalt for denne 
sesongen 

 Inneholder oversikt over alle 
dugnadsoppgaver du har meldt deg på 
denne sesongen. Dersom du har bekreftet 
oppgavene kan de ikke endres. 

 

 

Hjelpemeny 



Bruker menyen er en alternativ måte å 
manøvrere brukersiden. 

• Min side -Til brukersiden(hovedside) 
• Alle aktiviteter – For oversikt over 

alle tilgjengelige aktiviteter og 
påmelding. 

• Alle dugnadsoppgaver – For oversikt 
over alle dugnadsoppgaver og 
påmelding. 

• Mine deltakere – For oversikt over 
deltakere/medlemmer du har 
opprettet og opprettelse av nye 
deltakere/medlemmer. 

• Mine aktiviteter – For oversikt over 
aktiviteter du har registrert og betalt. 

• Min dugnad – For oversikt over 
registrert dugnad. 

• Registreringer for utsjekk – For 
betaling av registrerte aktiviteter. 

• Brukerprofil – For å se og endre din 
egen brukerinformasjon. 

• Kontaktinfo – For å registrere flere 
kontaktpersoner enn deg selv for 
denne brukeren. Disse vil også motta 
mail og SMS som sendes ut fra 
klubben. 

• Vilkår og betingelser – For påmelding 
og betaling for aktiviteter . 

• Personvern – Informasjon om 
personvern og lagring av 
personopplysninger. 
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