
 Spørgsmål  tips eller svar og 
 
 

 
 

 

 Vi
Hvordan
Du

For

Du
 historie. bådenes LM og bådene  LMklubben,

 om sider nye de til brugernummer dit bliver også som medlemsnummer et så får 
 https://lmklubben.dk/webshop.html webshop

 vores via http://www.lmklubben.dk/ Danmark. Klubben LM i ind digmelde  du skal
 hjemmesider nye  på voresalt afbruger  blive og medlemsstoffet til adgang få at 

 stof. tilgængelige
 offentligt det i dig orientere og hjemmeside nye vores besøge altid kan 

 bruger? jeg bliver 
  indledende: helt det med starter 

Mit
Hvad
Når

 
 

  her: vist som velkomstmail
  enfår I og hjemmeside nye vores af bruger som  jeropretter vi  ind, jer melder I 

 jeg? gør hvad og der sker 
  login. første 

 

  
Klik  her: vist som skærmbillede et få vil I og mailen i linket på 

 



  

 

 

 

 
Hvis

Bekræft
 adgangskode

 Nulstil på tryk og 

Fluebenet
 felt! lyserøde

 det under 
  den.

 bekræfte du SKAL kode,
 svag en valgt har du 



 

 

 

Når

Du

 kodeord.
 nyvalgte dit og brugernummer

 dit med ind logge kan
 og herunder billedet ind log får 

 adgangskode.
 kræver der stof læse eller

 indlæg skrive vil og hjemmesiden
 besøger du til ind log med

 vente også kan Du knappen. ind
 Log på trykke kan du og bekræftet

 er nulstilling Din frem. billede
 dette kommer nulstillingsknappen

 på trykker du 

Når

 logins. nye til husket login bliver mig,
 Husk trykket du Har indlæg. første

 et skrive direkte eller hjemmesiderne
 til videre gå profil, din ajourføre kan

 du hvor herunder, kontrolpanelet til
 du kommer ind log trykker nu du 

 

 

 

Du

Du

Når

 
   herunder. Se sider.

 nye vore for oversigtssiden
 til du kommer Klubben

 LM på trykker du 
  videre. med password

 af skift oplysninger,
 dine af ændringer med

 forbindelse i det ønsker du
 når kontrolsiden, til tilbage

 vende senere altid kan 
  venstre. til øverst

 Klubben LM på trykke
 at ved hjemmesiderne

 til direkte gå og over
 side denne springe kan 



 












