
Så dån melder du dig ind i LBK 

Start med at oprette en profil på LBK’s hjemmeside 
 

1. Klik på opret profil 

 

 

  



2. Udfyld alle felterne, dog som minimum felterne markeret med * 

 

  



3. Nu er din profil oprettet og LBK’s CMS kvitterer med 

 

Du har nu fået tilsendt en e-mail fra LBK til den e-mail adresse du selv har angivet. I e-mailen er der angivet 

dit brugernavn og dit password. Dem skal du bruge næste gang du skal have adgang til LBK for f.eks. at 

tilmelde dig træning eller arrangementer som bliver annonceret med jævne mellemrum. 

  



4. Hvis du er interesseret i at tilmelde dig arrangementer, klik da på ”Arrangementer” 

 

Herefter vil du se de arrangementer som for tiden er aktive. På eksemplet ovenfor kan du se vores årlige 

ungdomstur til Berlin og vores klubfest som vi afslutter sæsonen med. 

  



5. Ønsker du at tilmelde dig hold og evt. træning, klik da på ”Hold” 

 

Hvis du spiller i ungdom eller senior skal du snakke med din træner og finde ud af hvilke hold du skal 

tilmelde dig for at få den rigtige træning inden du tilmelder dig og betaler for holdtilmeldingen. 

 

Ved at klikke på ”Ret profil” får du adgang til at rette dine data omkring din tilmelding til LBK’s system 

Under ”Mine tilmeldinger” kan du til enhver tid se hvilke tilmeldinger du har foretaget dig igennem tiderne 

Ved at klikke på ”Logout her” forlader du LBK’s CMS og skal indtaste dine brugeroplysninger som du fik 

tilsendt pr. E-mail næste gang du skal på systemet igen. 

 



Har du glemt dine brugeroplysnger kan du få dem tilsendt igen ved at klikke på ”Glemt login info ?” og 

angive din e-mail adresse, så får du straks en ny e-mail med dine data. 

 

 

 

Go’ fornøjelse med tilmeldingen og med brugen af systemet 

Mvh. LBK 

 


