
Användare manual för att registrera sig på klubbens forum  

Steg 1: gå till adressen http://adriaclubsyd.se/forum/
Då kommer ni till sidan nedan.

http://adriaclubsyd.se/forum/


Klickar ni på texten ”Detta är ett stängt forum” o.s.v. så öppnas sidan som visas på nästa sida



Man möts då av informationen om hur man går tillväga 
samt att man måste vara medlem i Adria Club Syd.
Längre än så här kommer man inte om man inte har 
registrerat sig.

Nästa sidan så kommer en beskrivning om hur ni går 
tillväga för att registrera er.



Steg 2: Klicka på texten ”Bli medlem”



Steg 3: Då öppnas ett nytt fönster enligt nedan och här måste ni klicka att ni godkänner avtalet, 
det är en ren byråkratiskt och formel handling som bara handlar om att klubben inte kan ställas 
till ansvar för vad du som person skriver samt att texten riskerar att tas bort. 



Steg 4: Efter att ni har godkänt användarvillkoren som öppnas sidan nedan. 

Här skall ni fylla i era användaruppgifter som 
jag beskriver på nästa sida.



Steg 5: Fyll i ett användarnamn, detta namn är helt valfritt och behöver inte vara 
ert riktiga namn men det MÅSTE innehålla ert medlemsnummer på något sätt.

• Till vänster ser ni ett exempel på användarnamn Abcd är namnet och 123 är 
medlemsnumret

• Sen fyller ni i er mail adress, denna adress kommer inte att synas på forumet och ingen 
reklam kommer att skickas ut från forumet 

• Sen väljer ni ett lösenord där det måste finnas med både stora och små bokstäver och vara 
minst sex tecken.

• Sen måste ni även fylla i verifieringskoden

När detta är klart så klickar ni bara på skicka



Nu är registreringen klar och jag får ett mail att en ny person har registrerat sig och 
skall granskas och aktiveras 



När ert konto har registrerats så skall ni logga in enligt nedan
Ett tips är att ni även klickar i ”logga in mig automatiskt” så slipper man skriva in lösenordet varje gång



Efter att jag har aktiverat er och ni loggar in 
på startsidan så kommer index att se ut 
som till vänster.
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