Vejledning

Ulf Jarl
Det Danske spejderkorps

„Log in“ på hjemmeside /blåtmedlem

Hvad skal man bruge :
For at logge ind skal man :
-

Enten kende sit medlemsnummer og den kode man har valgt i Blåt Medlem.
Have oprettet et Blåt Login og tilknyttet sit medlemsnummer.

Tryk her for at finde medlemsnummer, se
nedenfor *.

Tryk her for at oprette et Blåt Login, man bruger
mail og vælger en kode. Medlemsnummeret skal
dog tilknyttes en gang for alle ( man skal så ikke
huske på medlemsnummeret).

* Her skrives den mail der er registreret i
Blåt Medlem f.eks ved indmeldelse.
Man vil så få tilsendt en mail med de
registrerede oplysninger.
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„Log in“ på hjemmeside /blåtmedlem
Hvis man har lavet et Blåt login er her
oplysningerne i mailen
I mailen er her oplysninger om
medlemsnummer og kode.

Her er dine login-oplysninger til Blåt Login:
Email: torsten@familienjohnsen.dk
Adgangskode: moar45
Din email-adresse er registreret for følgende brugere i Blåt Medlem:
2002598, Torsten Johnsen (du har selv valgt adgangskode)

Hvis man aldrig har lavet en kode vil der
vises en midlertidig kode F.eks. (Xyp04)

Hvis du selv har valgt adgangskode i Blåt Medlem, kan vi ikke sende den til dig. Hvis du har glemt adgangskoden, skal du henvende dig til den
medlemsansvarlige i din gruppe - det er som regel kassereren eller gruppelederen.
Med dit medlemsnummer og adgangskode kan du logge ind på Blåt Login med det samme.
Hvis du allerede har oprettet et login, kan du tilknytte medlemsnummeret til dette. Klik "Ret mit blå login", når du logger ind.
Hvis du ikke har bedt om dine login-oplysninger, kan du se bort fra denne email. Vi sender kun oplysningerne til den email-adresse, der er
registreret i Blåt Medlem eller ved oprettelsen af et Blåt Login.

Hvis intet virker hvad så :
Hvis det hele driller, så kontakt gruppelederen på gl@ulfjarl.dk

