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Innledning

Spond er en fin måte for lagene å samle inn egenandeler på. For å kunne benytte 
Spond til dette formålet er det viktig at korrekt informasjon er fylt inn. 
Innbetalinger skal ikke overføres til privatpersoner, da det strider mot NIFs lov som 
presiserer at det ikke skal brukes private bankkontoer ved disponering av 
idrettslagets midler. Det er kun brukere med admin rolle i Spond som kan opprette 
innbetalinger via betalingsforespørsler og arrangementer. Det vil si lagleder eller 
oppnevnt person på laget. 

Det er viktig å presisere at det kun er klubbens kontonummer som kan benyttes til 
innbetalinger, og Spond gruppen må være knyttet opp mot Bækkelagets Sportsklub. 
Det er avgjørende for at administrasjonen skal klare å spore opp innbetalinger. Det 
finnes to ulike måter å gjennomføre innbetalinger. Enten legge det inn i et 
arrangement, eller ved å opprette en innbetalingsforespørsel.

Håndballens kontonr: 5083.05.91017

Håndballens org.nr: 973620649



Opprette innbetalingskonto

Når du skal opprette en betalingsforespørsel i Spond må du først 
opprette en utbetalingskonto. Utbetalingskontoen må, som beskrevet, 
være knyttet mot klubben for å ikke bryte med NIFs lover. Forklaring 
følger på de neste sidene.



Steg 1 - Opprette innbetalingskonto

1. Trykk på 
nedtrekks 
menyen ved 
navnet ditt og 
velg betaling. 

2. Velg utbetalingsmåter, og legg til ny utbetalingsmåte. 



Steg 2 - Opprette innbetalingskonto



Steg 3 - Opprette innbetalingskonto



Steg 4 - Opprette innbetalingskonto



Verifisering av innbetalingskonto

Når man er ferdig med å opprette en innbetalingskonto vil Spond/Stripe 
kreve inn en verifisering av deg som oppretter. Anbefalt å gjennomføre dette 
på en pc. 

Gå inn på betalinger under profilen din, og velg kontoen du har opprettet. Så 
vil det komme opp «verifiser konto». For å verifisere kontoen må man legge 
inn ID på deg selv, og legge inn bildet som har blitt vedlagt sammen med 
dette dokumentet. Bildet er et skjermbilde av gruppens brreg.no side. 

I enkelte tilfeller vil ikke Stripe be om en verifisering før etter en liten stund 
eller etter første innbetaling. Stress ikke, bare gjennomfør verifiseringen og 
betalingen vil åpnes opp igjen. 



Opprette betalingsforespørsel

Opprettelse av betalingsforespørsler er en fin måte for laget å samle 
inn egenandeler til f.eks sportsutstyr, cuper, sosiale samlinger mm. 

Det er viktig at ingen sletter en betalingsforespørsel som de selv ikke 
har opprettet. Er det feilaktig opprettet en betalingsforespørsel som 
ikke skal være der, vennligst kontakt ulrik@bsknc.no som bistår.

Det er kun de med rollen admin i Spond gruppene som kan opprette 
betalingsforespørsler. 

Spond tar transaksjonsavgift/gebyr per transaksjon. Lagets 
administrator velger om gebyret skal tillegges egenandelen i Spond. 

mailto:ulrik@bsknc.no


Steg 1 - Opprette betalingsforespørsel



Steg 2 - Opprette betalingsforespørsel



Steg 3 - Opprette betalingsforespørsel



Innbetaling via arrangement

Innbetaling via Spond arrangement er ett verktøy som er enkelt og 
oversiktlig for lagleder å benytte for eksempel i forbindelse med 
innhenting av egenandeler når laget skal på cup, treningsleir eller andre 
aktiviteter. Her bekrefter utøveren om de skal være med, samtidig som 
de betaler egenandel for å delta. Utøveren må betale med en gang 
han/hun trykker deltar for å få registrert at de skal være med.

Her har lagleder full kontroll på antallet som skal være med, samtidig 
som lagleder ikke trenger å purre opp utestående betalinger.



Steg 1 - Innbetaling via arrangement



Steg 2 - Innbetaling via arrangement



Er det noen spørsmål rundt spond kontakt ulrik@bsknc.no. 

mailto:ulrik@bsknc.no

