Hjælp til at logge på www.ejbyløb.dk og betaling af kontingent


Log på med den profil du allerede har oprettet. ”Brugernavn” er typisk din e-mail samt dit
password.



o



Hvis du har glemt dit password så trykker du på ”Glemt password”. Så sender systemet din en email med et nyt password. HUSK at tjekke om password mailen eventuelt er gået i din SPAM mail.

o
o

Udfyld din e-mail i nedenstående skærmbillede.

o



Hvis du endnu ikke har oprettet en profil på ejbyløb.dk, så er det tid nu. Hvis du allerede har en
profil i gymnastik eller i motion skal du bruge brugernavn samt adgangskode herfra på ejbyløb.dk til
at logge på med (tryk evt. på ”Glemt password”). Ellers skal du:
o Tryk på ”Opret profil”. Udfyld alle de data som systemet beder dig om.

o
o
o
o
o
o



HUSK man skal bruge pile tasten NED for at finde KØGE kommune, man kan ikke starte med
at skrive ”k..”
HUSK at når du skal indtaste din fødselsdag så start med ÅR, MÅNED efterfulgt af DATO
HUSK at markere om du er MAND eller KVINDE
HUSK kodeord/password skal være MINDST 7 karakterer langt og der er forskel på store og
små bokstaver
Hvis Knappen ”OPRET PROFIL” er lysegrøn så er der en fejl i dine data som du skal rette
først. Når alle data er korrekt bliver knappen mørkegrøn.

o
Ved Betaling af kontingent skal du trykke på ”Bliv medlem” og vælge ”Voksen/Ungdom” (skiller ved
13 år)

o
o

o

Hvis du har glemt at logge på systemet vil du se, at systemet beder dig om at logge på før
du kan fortsætte

o
o
o

Herefter skal du bare indtaste dine dankort oplysninger og accepterer betalingen.
Hvis du ikke ejer et betalingskort så tag kontakt til vores kasserer.

Hvis du løbet ind i et problem så kontakt Torben Hansen på 29900764.

Ejby Løb for Livet.

