
Starta din registrering genom att 
klicka på Bli medlem. Ny sida 
Öppnar.

På den sidan finns bara det 
obligatoriska avtalet. Klicka på ”Jag 
godkänner detta avtal”

Här får du börja registrera dig. I 
första fältet ska du skriva in ett 
användarnamn. Jag valde HenrikH 
som mitt användarnamn. Hitta på ett 
kort och enkelt och ett som andra 
medlemmar förstår vem det är.

I fält 2 och 3 ska du skriva in din E-
post adress. Det ska göras 2 ånger 
för att undvika misstag.

I fältet 3 och 4 ska ett lösenord 
skrivas in. Du ska själv hitta på ett 
lösenord. Minst 6 tecken. Detta ska 
också skrivas 2 gånger för att 
undvika misstag.

Sist ska du skriva in 
verifieringskoden. Du ska skriva in 
bokstäverna eller siffrorna i bilden. 
Tycker du det är för svårt klicka på 
uppdatera verifireingskod så får du 
en ny. Detta kan du göra hur många 
gånger som helst. När du är klar 
klickar du på Skicka.



Blev allting rätt kommer du till 
denna tomma sida.
Vart något fel markeras det med rött 
och du får ändra det. 
Användarnamnet måste vara unikt 
och är det upptaget måste du välja 
ett annat.

Nu är det dags att bekräfta att du är 
du. Detta gör du genom att öppna 
ditt E-mail program som du brukar 
använda och skrev du in rätt E-post 
adress tidigare så ska du ha fått ett 
mail från info@motorportalen.net

Öppna det, där fins två länkar klicka 
på den längre av dom. Detta öppnar 
forumet. Får du några varningsrutor 
så klicka OK eller Fortsätt eller vad 
det nu kan stå.

Nu är du registrerad och kan logga 
in med ditt användarnamn och 
lösenord du skapade tidigare.

Om du använder din egna dator kan 
rekommenderar jag att du kryssar i 
rutan Logga in mig automatiskt ......

Nu kommer du automatiskt till 
motorportalens alla forum. Leta upp 
Ålands Caravan Club och klicka på 
den. Ganska långt ner på sidan.
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