
SPORTI foreningsløsning

Foreningsadministration for klubber under DI
15. marts 2009

Tirsbæk Slot, Vejle



Agenda

1. Medlemsregistrering
2. Kontingentopkrævninger
3. Tilmelding til stævner, kåringer, kurser
4. Økonomi, priser og jura
5. Fordele/Ulemper
6. Kommende tiltag og forbedringer
7. Kontakt til SPORTI



Koncept for medlemsregistrering

SPORTI

Medlem A Medlem B Medlem C Medlem D

DI kan kun se antal og 
aldersfordeling – ingen 

personlige detaljer

Dansk Islandshesteforening

Klub #1 Klub #2 Klub #3 Klub #4



Medlemsregistrering

• Oprettelse af klub
• Oprettelse af medlemmer
• Medlemslister
• Udtræk til Excel
• Søgning efter medlemmer
• Statistikker



Oprettelse af klub (foretages af SPORTI)

• Kontakt SPORTI på martin@sporti.dk / 20 71 73 84
• Send følgende oplysninger:

• Info om klub + logo
• Kontingenttyper + priser
• Periode af kontingent
• Betalingsfrist
• Evt. ekstra tekst til 

opkrævningen

Medlemsliste med kolonner:
• Medlemsnr. + Betaler
• Fornavn + Efternavn
• Adresse, Pnr., By, Land
• E-mail adresse
• Mobil nr, Fastnet nr.
• Køn+Fødselsdato
• Udløbsdato
• Kontingenttype

mailto:martin@sporti.dk


Opret medlem

• Medlemsnummer 
tildeles automatisk

• Køn og Fødselsdato 
bruges til statistikker

• Mangler I andre 
oplysninger?



Medlemslister

• Aktive (betalte)
• Nye (men ikke betalte)
• Udløbet
• Udmeldt

• Lister kan sorteres
• Lister kan udtrækkes 

til Excel



Udtræk til Excel

3. Klik på Save1. Udvælg Medlemmer

2. Vælg Eksporter + Udfør

Det bliver ikke meget lettere …



Søgning efter medlemmer



Statistikker



Kontingentopkrævninger

• Kontingent opbygning
• Processen ved kontingent opkrævninger
• Oversigt over regninger



Kontingent opbygning

Når kontingentet er betalt forlænges 
medlemskabet med 1 år.



Processen ved kontingentopkrævninger
1. Medlemmer vælges fra medlemslisten
2. Opret regning og vælg regningstype (kontingenttype)
3. Vælg udsend med e-mail
4. Alle medlemmer med e-mail modtager en mail fra 

SPORTI med tilhørende link
5. Medlem kontrollerer personlige oplysninger på SPORTI 

og betaler med betalingskort
6. Medlem modtager kvittering på skærm og per e-mail 
7. Medlemslisten opdateres efter gennemført betaling
8. Evt. udsendes påmindelse/rykker x dage før/efter 

sidste betalingsfrist



4) Mail til medlemmer



5) Kontrol og 
eventuel 
opdatering af 
personlige 
oplysninger



5) Godkendelse af betaling

Kontingent Toppur 2009



5) Indtast betalingskort oplysninger



6) Kvittering på e-mail (og skærm)

Martin Skov

Bemærk:

Tekst på kvitteringer 
rettes til, så det passer 
med det bestilte



Oversigt over opkrævninger



Bemærk

• En regning/kontingent er IKKE lig et medlem

• Der er ikke forskel på familiemedlemmer og enkelt 
medlemmer – de er alle ligeværdige medlemmer

• Familiemedlemmer skal (bør) have samme adresse



SPORTI’s online tilmeldingssystem

Tilmelding til stævner, kurser og kåringer



Tilmelding til stævner, kåringer m.v.

SPORTI kan hjælpe med tilmeldinger til mange former for 
arrangementer.

Referencer indtil videre indenfor ridesporten



Opsætning af stævner

• Info om 
aktiviteten

• Arrangør info
• Tilmeldingsinfo
• Opsætning af 

niveauer
• Opsætning af 

billetter



Opsætning af billetter (nyhed)



Tilmeldingen

• Udfyld formular
• Vælg betalingskort og godkend betaling
• Indtast kortoplysninger
• Modtag kvittering på skærm og e-mail
• Se dit navn på deltagerlisten



Økonomi, priser og jura



Økonomi, priser og jura
• Kr. 10,- per tilmeldt ekvipage

• Kr. 10,- per kontingent-
opkrævning

• Gratis oprettelse af klubben

• Gratis oprettelse af aktiviteter 
på SPORTI’s kalender

• Indkomne beløb overføres 
normalt 1 gang per måned

• Deponeringskonto (kr. 1500,-
ekskl. moms)

• Hurtige overførsler

• SPORTI har en standard 
kontrakt som alle kunder 
bedes underskrive



Fordele og ulemper



Fordele ved SPORTI’s foreningsløsning
• Hurtig udsendelse af 

kontingentopkrævninger

• Hurtig udsendelse af påmindelser

• Medlem opdaterer selv 
kontaktoplysninger ved betaling

• Stævnetilmeldinger, kåring og 
kurser kan også tilmeldes via 
SPORTI

• Der kan laves forskellige udtræk 
af lister/rapporter til Excel

• Der kommer statistik over 
aldersfordeling, der kan bruges til 
DIF indberetninger

• SPORTI sørger for backup af alle 
data hver dag

• Ingen omkostninger til drift og 
udvikling

• Indflydelse på fremtidig udvikling 
af medlemsløsningen

• Medlemsdelen kan benyttes uden 
brug af kontingentdelen



Ulemper ved SPORTI’s medlemsløsning
• Medlem skal have gyldig e-

mail adresse

• Medlem skal have 
betalingskort

• Medlem skal have Internet 
adgang

• Indtil videre står SPORTI for 
udsendelse af opkrævninger

• Alle funktioner er ikke 100% 
udviklet endnu



Kommende tiltag og forbedringer



Kommende tiltag - medlemsløsningen
• Nyt forbedret layout

• Betaling via bankoverførsel

• Klubber får selv adgang

• Online indmeldelsesformular

• DIF statistikker

• Ændringslog på hvert medlem

• Medlemmer kan linkes sammen (a la Facebook)



Kommende tiltag - Tilmeldingsløsningen
• Klubber kan selv oprette 

aktiviteter

• Licenstjek ved tilmelding til 
stævner

• Gratis arrangementer

• Link direkte til alle 
islænderheste arrangementer

• Registrering af manuelle 
betalinger



Forslag til forbedringer
• Klubbens medlemmer har 

førsteret til egne stævner
• Venteliste
• Link til startlister
• Link til resultatlister



Opfølgning på Klubmødet

Svar på spørgsmål stillet under klubmødet 
søndag 15. marts 2009

Tirsbæk Slot, Vejle



Svar på spørgsmål
• Kan vi se hvor mange der er i familiemedlemskabet?

• Vi vil undersøge hvilke muligheder vi har for at 
nummerere familiemedlemmer så der gives flest mulige 
oplysninger til klubbens administratorer

• Kan vi udskrive giroindbetalingskort til personer der 
ikke har e-mail eller betalingskort?

• Vi vil undersøge med DI hvad vi skal gøre på det 
område. Det bliver tidligst lavet efter sommerferien.



Svar på spørgsmål
• Kan vi udskrive adresser direkte på labels?

• Umiddelbart ikke. Og der findes rigtig mange formater 
af labels. Men vi kan lave en vejledning til hvordan I 
simpelt kan flette et Word-dokument med det Excel-
ark med adresser som I kan hente fra SPORTI.

• Vejledning til oprettelse af stævner på DI’s 
hjemmeside (info der skal sendes til SPORTI)?

• Er fremsendt sammen med denne præsentation, så det 
er snart på plads.



Svar på spørgsmål

• Kan systemet håndtere en differentieret pris på 
kontingent, så prisen ændrer sig afhængig af 
tidspunktet for betaling?

• Nej.
• Men det kan løses ved at der udsendes regninger på 

beløb 1 (150,-) og når fristen er overstået slettes alle 
ubetalte regninger og der udsendes en ny regning på kr. 
200,-. Det tager under 5 minutter.



Svar på spørgsmål
• Hvornår kan vi få adgang som medlemsadministratorer?

• Vi er ved at lave en layout-ændring så det bliver lettere at benytte 
de forskellige funktioner. Når det er på plads får I adgang.

• Kan vi vedhæfte filer når vi sender beskeder til medlemmer og 
deltagere?

• Det vil vi helst ikke da der skal sendes store datamængder. Men vi 
vil gøre det muligt at gemme filer på SPORTI og så kan der sendes 
et link afsted sammen med beskeden.



Afklaring omkring tilmelding til stævner

• Jeg kom fejlagtigt til at sige, at det var først når der 
blev klikket på ”Gem og Betal” at der blev reserveret 
plads til deltageren.

• Det er ikke korrekt.
• Pladsen bliver reserveret i det øjeblik der er klikket på 

”Gem”. Herefter kan den næste person indtastes og 
systemet tjekker om der er plads – hvis ja reserveres 
plads til den næste person.

• De 20 minutter til at betale betyder, at hvis brugeren 
IKKE har lavet noget som helst i 20 minutter, og 
dermed ikke betalt, så fjernes reservationerne.



Oprettelse af nye medlemmer

• SPORTI laver en formular for oprettelse af nye 
medlemmer, som hver klub kan linke til fra deres 
respektive hjemmesider.

• Medlemmet kan få mulighed for at betale med det 
samme

• Alternativt skal medlemskabet først godkendes inden 
systemet sender en opkrævning til det nye medlem.



Kontakt til SPORTI



Kontakt til SPORTI

• Martin Skov
• Tarp Byvej 34
• 6715 Esbjerg N
• Mobil 20 71 73 84
• E-mail martin@sporti.dk
• www.sporti.dk

• Send en mail hvis du vil modtage denne præsentation, 
SPORTI’s standard kontrakt eller blot høre mere om 
SPORTI’s tilbud

mailto:martin@sporti.dk
http://www.sporti.dk/


Struktur

www.sporti.dk

Danhost Betalingsgateway

PBS
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