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Klik på 
Klub/dommerlogin



Første gang du logger på bedes du klikke på: Hvis du har glemt dit password tryk her.



Indtast din mail  og klik på send og du vil få 
tilsendt en mail med et link du skal trykke på.



Klik på linket for at oprette en ny kode til din profil

Dit brugernavn er din e-mailadresse.

I nogle tilfælde virker linket ikke, så bedes man kopiere linket over i en internetbrowser og du skulle 
således kunne lave din nye kode til profilen.



Skrive det nye kode ord og gentag det.
Det skulle gerne være store og små bogstaver samt et for 
sikkerhedens skyld.

Klik på skift password er felterne udfyldt korrekt, bør du være 
klar til at logge ind.



Indtast din mail adresse
Indtast din nye kode

Klik på login



Holdmusen over Dommer uden at 
trykke



Klik på Gratis dommersæt



Som i kan se er der 2 valg muligheder man 
kan vælge. 

1) En polo
2) Et dommersæt

Det er enten eller og det mest optimale 
for jer er dommersættet, da i sparer flest 
penge. I kan altid købe poloen. Vælger i 
begge slettes den ene af varerne.

Klik på det 
ønskede 
dommersæt



Her skal i vælge

1) Størrelse shorts
2) Størrelse trøje
3) Størrelse strømper

Og vælge antal samt 
læg i kurv

HUSK KUN 1 SÆT ER GRATIS



Du kan nu vælge at shoppe 
videre eller gå mod betaling.

Porto er 75 kr.

For at gå til betaling klik på den 
gule kurv.



Kontroller indkøbskurven at det er de rigtige størrelse og antal du har valgt inden du 
klikker på GÅ TIL KASSEN.

Har du valgt forkert størrelse bedes du slette den og finde produktet igen og vælge 
størrelse og antal.

Kontrolleret og alt OK klik her



1) Kontroller venligst at oplysningerne er 
korrekt i venstre side, så varerne sendes 
til dig.

2) Vælg hvor du vil 
afhente din pakke

3) Kontroller beløbet er korrekt

4) Indtast kortoplysninger og Klik Jeg 
accepterer og Gennemfør ordre, når 
du har kontrolleret alt er OK.

4) Vælg betalingsmetode og der 
kommer felter frem, hvor der skal 
indtastes oplysninger

Du bør nu modtage en ordre 
bekræftelse på mail.


