
Ranheim Idrettslag 

 

Veileder digital oppmøte/besøksregistrering ved  

treninger, kamper og arrangementer  

i Vikåsenhallen 

 

• En gratis, enkel og trygg løsning for å håndtere oppmøteregistrering. 

• Gå til qrona.nif.no for å registrere deltakerne. 

 

 
 

• Nettsiden er enkel å håndtere ved bruk av mobiltelefon og sikrer digital besøksregistrering 

som gjør det raskt og effektivt å kontakte deltakere på et idrettsarrangement dersom det 

blir avdekket koronasmitte. 

• Admin har opprettet innsjekkingspunkt både for Vikåsenhallen. 

o QR – koden henger i hallen 

• Man kan registrere seg ved å bruke Vipps eller idrettens ID, og det som blir tatt vare på i 

vår logg er navn, telefonnummer og tidspunkt man sjekket inn. Benytt gjerne QR-koden, 

eller velg Vikåsenhallen som innsjekkingspunkt (gjøres etter innlogging). 

• NB! I en gruppe (f.eks. familie) holder det at én person logger inn og registreres med 

telefonnummer, men denne personen må registrere navn på alle i følget. Det er viktig at alle 

navn blir registrert! 

• Har man ikke Vipps eller Idrettens ID, kan hallvakta registrere deg inn! Varsle vakta når du 

blir låst inn i hallen.  

• Brukerdataene vil bli slettet innen 30 dager, og personvernet er ivaretatt i tråd med 

offentlige lover. 

• Spillere og trenere benytter Spond til trening, og kamprapporten fungerer som protokoll i 

forbindelse med kamp. 

 

https://qrona.nif.no/login/select-method


Ranheim Idrettslag 

 

Innsjekk via QR-kode på arrangementer og innsjekkingspunkter 

Dette er en veiledning for deg som skal registrere deg inn på arrangementer og innsjekkingspunkter 

der idrettslagene benytter qrona.nif.no 

 Gå til qrona.nif.no 

• Trykk på "Skann QR-kode" 

 

• På noen mobiler må man tillate bruk av kamera 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://qrona.nif.no/


Ranheim Idrettslag 

• Hold så QR-koden inne i bildet 

 

  

• Logg så inn med bruk av IdrettensID eller Vipps 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ranheim Idrettslag 

• Du kan nå sjekke inn deg selv og eventuelt andre personer 

 

  

• Bekreftelse etter innsjekking 

 

 



Ranheim Idrettslag 

Manuell registrering av personer inn på arrangementer og 

innsjekkingspunkter 

For arrangør: 

Logg inn på qrona.nif.no med IdrettensID eller Vipps 

Trykk på arrangementet det gjelder: 

 

  

Trykk på "Jeg skal logge inn": 

 

Skriv inn navn og telefonnummer på den du skal registrere inn.  

Trykk på "Jeg skal sjekke inn flere" for å legge til de du skal manuelt registrere inn. 

https://qrona.nif.no/


Ranheim Idrettslag 

Trykk på "Sjekk inn X(antall) deltagere" 

 

Bekreftelse på innsjekking: 

 

 


