
BRUKERVEILEDNING FOR Å FINNE 
MEDLEMSKAP OG LISENSER I GNIST APP

I Gnist finner du:
 Ditt NMK-medlemskap (andre klubber har 

egne medlemskort som ikke finnes i Gnist) 
 Dine funksjonær- og førerlisenser

Vognlisens mottas i papirform fra Norges Bilsportforbund (NBF), men det 
er funnet at også noen av disse fremkommer i Gnist.

NB! Dokumentet er utarbeidet som en enkelt veiledning til å finne lisenser og 
medlemskap i Gnist, og er basert på egen erfaring med bruk av Gnist som 
løpssekretær. Dokumentet er ikke utarbeidet av, for eller på vegne av Norges 
Bilsportforbund eller NMK. Andre funksjoner som finnes i Gnist enn de som 
nevnes under, er ikke beskrevet her.

Utarbeidet av Anne-Carine Nilsen

Før du åpner appen, 
anbefales det å skru PÅ 
funksjonen skjermrotasjon
på mobilen. Dette da 
lisensene ellers blir 
vanskelige å lese!

INNHOLDSFORTEGNELSE:
1. Menyforklaring……….s 2
2. Hvordan finne NMK 

medlemskort?…………s 5
3. Hvordan finne 

førerlisenser?............s 8



Åpne appen og 
trykk på 
menyknappen 
øverst i venstre 
hjørne av 
skjermbildet

1. MENYFORKLARING 
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Info relatert til 
den NMK-
klubben du er 
medlem av 

Info 
relatert til 
NBF

Scroll menyen videre 
nedover, så 
fremkommer resten 
av menyen (se neste 
side)
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Info relatert til 
NMK (sentralt)
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2. HVORDAN FINNE NMK MEDLEMSKORT?

Det er NMK 
(sentralt) som 
utsteder faktura 
for medlemskap. 
Når denne er 
betalt vil ditt 
medlemskort 
fremkomme i 
Gnist. 
Det er kun NMK-
medlemmer som 
kan finne sitt 
medlemskort i 
Gnist

Åpne appen og 
trykk på «Profil» 
nederst i høyre 
hjørne.
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Ola Normann
Bilcrossgata 2
1860  TRØGSTAD

Mann født 1. januar 1990
Startet 1. april 2013 Trykk på 

«Medlemskort».

Om du står oppført med 
familietilknytning (f.eks. 
har barn med egne 
lisenser) vil det 
fremkomme flere 
personer med tilhørende 
medlemskort i dette 
bildet. Trykk da på det 
kortet som gjelder 
aktuelt medlem.

Anne-Carine Nilsen                                                     09.05.2019                                               6



O
la N

o
rm

an
n

1
2

3
4

5

Her fremkommer 
det at 
medlemskapet er 
betalt

Lagre medlemskortet 
som bilde på 
mobilen ved å ta 
skjermdump når du 
har åpnet det. Dette 
er spesielt nyttig om 
du er på løp hvor 
nettdekningen er 
dårlig!
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Åpne appen og 
trykk på 
menyknappen 
øverst i venstre 
hjørne av 
skjermbildet

3. HVORDAN FINNE FØRERLISENSER?
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Her ligger fører- og 
funksjonærlisenser 
utstedt av NBF
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Vognslisenser skal mottas i 
papirform fra NBF og skal 
ikke ligge i Gnist, men det er 
sett at noen vognlisenser 
også fremkommer her.



Ola Normann Trykk på 
navn*

*Om du er registrert med 
familietilknytning vil flere 
navn fremkomme her. 
Trykk på aktuell 
lisensinnehavers navn.

Anne-Carine Nilsen                                                     09.05.2019                                               10



Ola Normann
Bilcrossgata 2
1860  TRØGSTAD

01.01.1990

Mann

123 45 123

post@epost.no

Trykk på lupe-
symbolet, da 
fremkommer 
lisensen.

Dårlig nettdekning KAN 
medføre at denne 
prosessen må gjentas!
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Ola Normann

Utstedt 01.01.2019
Betalt 02.01.2019
Faktura 1234

Lagre lisensen(e) 
som bilde på 
mobilen ved å ta 
skjermdump når du 
har åpnet den. Dette 
er spesielt nyttig om 
du er på løp hvor 
nettdekningen er 
dårlig!
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