Sådan får du login til klubben, hvis du har glemt adgang.
Åben hjemmesiden dhmk.dk

Klik på glemt login?

Indtast din e-mailadresse og klik på send / Når du har sendt anmodningen kan du åbne din mail både på din
telefon, tablet eller computer. På telefon og tablet kan skærmbillederne fremstå anderledes end her vist, men
informationerne der skal indtastes er de samme.
Åben din mailbox - Der er sendt en e-mail til dig som denne:

Her er dine brugere
Husk at der skelnes mellem store og små bogstaver i både brugernavn og kodeord.
Brugernavn:
dit aktuelle brugernavn står her det behøver ikke være medlemsnummeret (Husk det - du skal bruge
det senere i login )
3059xxx
Klik her-som der står! - du bliver stillet videre

For at sætte dit kodeord: klik her
(Af sikkerhedsmæssige årsager, virker linket kun én gang)
Gå til https://www.dhmk.dk og log på... God fornøjelse

Indtast nu dit nye kodeord nøjagtigt ens to gange – husk der er forskel på store og små bogstaver.
Notér evt. koden så du kan huske den senere.
Tryk til slut på gem knappen.

Hjemmesiden åbner så du kan logge ind - klik på log ind

Du får nu brug for dit brugernavn (det som stod i e-mailen) og det nye kodeord som du har oprettet. (slet de
foreslåede prikker i koden og indtast din nye kode)
Sæt evt. flueben i ”husk mig på siden”
Klik nu på den grønne log ind boks.

Sådan - flot klaret du får nu en lille velkomst i øverste højre hjørne og du kan se at dit navn står der for at vise at du
er logget ind. Klikker du på den lille pil til højre for dit navn får du mulighed for at ændre på dine indstillinger - f.eks.
hvis du vil have et andet brugernavn end dit medlemsnummer.
Det er også muligt at ændre din kode her.
Når du nu klikker på Hjem kommer du til startsiden på vores hjemmeside.
HUSK - at logge af igen, hvis I er flere medlemmer på samme computer - klik på den lille pil ved siden af dit navn
øverst til højre og klik derefter på log af.

