INLOGGNING I CLUBRUNNER
Genom att logga in i klubbens verksamhetsstöd ClubRunner kan du ta del av sådant som enbart är öppet för klubbens medlemmar. Här finns till exempel din egen medlemsprofil (där du
själv kan ändra dina uppgifter), interna klubbdokument m.m. Ska du anmäla dig till ett möte
eller evenemang i klubben måste du också vara inloggad.
Innan du kan logga in första gången måste du skapa ditt lösenord, som tillsammans med ditt
användarnamn sen används för kommande inloggningar både i datorn och i telefonappen.

Gör så här:
Gå till din klubbsida. Den har adressen
dinklubbsnamn.rotary2390.se (först ska du
alltså skriva namnet på din klubb utan å, ä
eller ö: typ ystad-tornvaktaren).

Överst till höger på sidan finns länken
Medlemsinloggning. Klicka på den.

och att du kommer att få ett mejl med
instruktioner.

struktioner.

Då öppnas ett inloggningsfönster.
Mejlet kommer snabbt, så kolla nu i din mejl.
Finns det inte där, checka i spam-mappen.
Mejlet har en av funktionärerna i din klubb
som avsändare, normalt sekreteraren.

Klicka på New user för att komma vidare och
skapa din inloggning.

I mejlet klickar du på Reset Password Link,
då öppnas ett nytt fönster i din webbläsare:

Då öppnas ett nytt fönster där du skriver in
ditt efternamn och din mejladress.

Klicka sen på Skicka.

Du får då en bekräftelse på att du är hittad

Skriv upp det förifyllda inloggningsnamnet.
Skriv sen in ett valfritt lösenord. Blanda bok-

stäver, tecken och siffror. När listen är grön
är lösenordet säkert nog.

Klicka då på Submit.

nya lösenordet du har skapat. När startsidan
visas igen står ditt namn uppe till höger tillsammans med en länk till Medlemsområde,
som leder in ”under huven” på ClubRunner.

Den nya inloggning du nu har skapat använder du också för att logga in ClubRunners
app för iPhone eller Android. Där har du hela
klubben i fickan, med kontaktuppgifter till
alla medlemmar, klubbens möten m.m. Du
kan också hitta andra klubbar i distriktet och
information från distriktet.
Samma inloggning använder du även när du
ska anmäla dig till något på distriktets webbplats rotary2390.se eller där ta del av dokument som enbart är öppna för medlemmar.

Nu är allt klart, så klicka på Return. Det gör
att du kommer tillbaka till klubbens startsida och kan logga in. Det gör du med samma
länk Medlemsinloggning som du startade
med för att skapa din inloggning. Men denna
gång fyller du i ditt inloggningsnamn och det

Om du tycker att ditt inloggningsnamn är
krångligt och hellre vill ha din mejladress
som inloggningsnamn kan du byta i din medlemsprofil. Men då måste du vara inloggad ...
Lycka till!
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