
Haslum IL vil fra 1. januar 2022 bruke Spond som medlemsregister 

Haslum IL vil fra 1. januar 2022 gå over til å bruke Spond Club som medlemsregister. For deg som 
medlem eller foresatt for medlem betyr dette at du ikke skal logge deg inn i WEBORG slik du 
tidligere har gjort, for å betale medlemskontingent. Migreringen over til Spond skjer uten at du som 
medlem trenger å foreta deg noe, men vi forsøker samtidig å gjøre en opprydning i 
medlemsregisteret vårt. Derfor kan det være at du i tiden fremover kan motta beskjed fra Spond om 
å oppdatere kontaktinfo eller liknende.  Vi setter stor pris på om du gjør dette, eller gir beskjed til 
administrasjonen i Haslum IL ( geir@haslumil.no ) om du møter på problemer eller noe ikke 
stemmer.  

De aller fleste grupper og grener i Haslum IL bruker allerede Spond, og dette vil fortsette som før. 
Grupper og lag vil fortsette som før. Forskjellen vil nå være at alle betalinger også vil gå via Spond, 
både medlemskontingent og treningsavgifter. Spond vil også være hovedkanalen for kommunikasjon 
mellom trenere og utøvere. Dette er viktig fordi barn under 18 år vil være knyttet til foreldrene sin 
konto. Alle Spond-gruppeeiere må inn å dele sine grupper med klubben. Disse har fått info allerede 
om hvordan dette skal gjøres.  

De som allerede er Spond-brukere vil ikke merke noe til denne overgangen, utover at de i tiden 
fremover vil kunne oppleve at det også dukker opp beskjeder fra klubben i appen. Noen vil også 
oppleve at rollene de hadde i Spond-gruppen sin får endret navn.  

Medlemskontingent og treningsavgift vil også dukker opp i appen fremover. 

Hva betyr det for grupper/ lag som ikke bruker Spond? 

De som ikke har Spond idag, vil måtte opprette en Spond-gruppe. De aktuelle årgangene vil bli 
kontaktet av klubben. 

Viktig info rundt oppsett 

 Hvis du er forelder/ foresatt til et medlem, så må du sjekke om informasjonen om ditt barn 
er korrekt. Hvis det ikke er korrekt, så er det fint om du oppdaterer det du kan oppdatere, og 
gir beskjed til din lagleder/trener/koordinator for din gruppe om eventuell annen 
informasjon som må oppdateres.  

Husk at foresattes e-post/ telefonnummer aldri skal stå på selve barnet, men kun under foresatte. 
Hvis barnet ikke har egen e-post / telefonnummer skal disse feltene stå tomt på barnet. 

 Hvis din klubb har familiemedlemskap/ søskenrabatt må du sikre at samme betalingskontakt 
står på alle medlemmene i familien. Har man f.eks. 2 barn så må samme forelder/ foresatt 
stå som betalingskontakt på begge barna. 

Personvern 

Alle Spond produkter er i henhold til GDPR-regelverket. 

Du kan lese Spond sin personvernserklæring her: Spond personvernerklæring. 

Hvis du har noen spørsmål har Spond et hjelpesenter her: Hjelpesenter (spond.help). 

 
 


