
Logge på din egen profil 
Gå til http://www.bridge.no/  

 

 

Gjør følgende: 

1. Legg inn medlemsnummeret ditt i feltet «brukernavn» 

2. Dersom du har passord, registrer det i feltet. 

3. Dersom du ikke har passord, kan du trykke på lenken «glemt passord».  Da vil det bli sendt et 

passord til e-mailadressen du har oppgitt til forbundet. Dersom du er i tvil om hva slags e-

mailadresse du har kan du gå inn på www.bkgrand.com og trykke på knappen «BK Grand» i 

øverste venstre menylinje. Da får du opp skjermbildet under: 

http://www.bridge.no/
http://www.bkgrand.com/


 

 

Gjør følgende: 

1. I skjermbildet ser du en oversikt over alle medlemmene i BK Grand.  

2. Let opp deg selv i listen og hold musepekeren over ikonet for mail. Da vil du se hvilke 

mailadresse du har registrert i forbundet. Hit vil passordet ditt bli sendt. 

3. Dersom dette er en mailadresse du ikke lenger har, eller du ikke har noen mailadresse 

registrert kan du ta kontakt med webmaster@bkgrand.com og gi oss den mailadressen du vil 

ha registrert, så skal vi få besørget det. 

Vi går nå ut ifra at du har fulgt oppskriften over og at du har fått logget deg inn på din medlemsside.  

  

mailto:webmaster@bkgrand.com


Etter at du er pålogget 
Når du er logget på din profil skal bildet se ut slik som det er under: 

 

 

I eksempelet over er du logget på som medlem nr. 11179 Petter Haram, og du har tre valgmuligheter. 

1. Rediger profil, trykk på lenken 

2. Bytt passord, trykk på lenken 

3. Logg ut, trykk på lenken og du er avlogga 

Redigere profil 
Du har klikket på lenken «rediger profil» og kommer inn i skjermbilde som vist under: 



 

I dette skjermbildet er en rekke selvforklarende elementer som du kan registrere i tilknytning til ditt 

medlemsskap og det er meningen at du selv skal gjøre dette og sjekke at informasjonen forbundet 

har om deg er korrekt.  I tillegg så har du selv mulighet til å velge om informasjon som i noen 

sammenhenger kan tolkes som sensitiv skal skjules og ikke vises for andre. Eksempler på dette er: 

 e-mailadresse 

 telefonnummer 



 fødselsdato 

Ikke all informasjonen som kan legges inn vil vises på profilen din i skrivende stund, blant annet vil du 

enda ikke kunne se: 

 Signatur 

 Fritekst 

 Min faste makker 

 MSN 

 Skype 

 FB 

Dette vil komme mer om senere. 

De som ønsker å ha et profilbilde, laster opp dette fra sin lokale disk ved å trykke på knappen «bla 

gjennom». 

Etter at du er ferdig med å registrere inn data trykker du på lagre, og vil komme inn i profilbildet ditt 

som ser slik ut: 

 

Profilbilde har to arkfaner og bildet over viser profilen i «informasjonsmodus».  Dersom du klikker på 

arkfanen «mesterpoeng», kommer du til mesterpoengoversikten på dette medlemmet, som vist i 

bildet under. 



 

 

Det som er verdt og merke seg er at de to siste skjermbildene som er vist også vil være tilgjengelige 

for alle som er på internett. De kan gå inn på en av disse to: 

1. Gå til klubben hvor spilleren er medlem (dersom de har nye hjemmesidene til NBF) og trykke 

på klubbinformasjon og få opp medlemsoversikten. 

2. Gå til www.bridge.no og klikke på arkfanen «organisasjon» og i menyen til venstre i 

skjermbildet velge menyvalget «Kretser – klubber». Finn medlemmet ved å drille deg ned på 

krets og klubbnivå. 

  

http://www.bridge.no/


Bytt passord 
Du har valgt «bytt passord» og kommer inn i skjermbildet som vist under. 

 

Legg inn gammelt passord i første raden, så legger du på nytt passord i andre raden, før du bekrefter 

det nye passordet i tredje raden. Trykk så OK, og du har endret passordet ditt. 

 

 

 


