
Logge inn på bridge.no 

På bunnlinjen i toppen på bridge.no kan du logge inn 

Brukernavnet et medlemsnummeret ditt, har du aldri logget inn før trykk på «glemt passord» til 

høyre for «Logg inn» knappen og dette skjermbilde dukker opp: 

Skriv inn din epostadresse og trykk på «Lag nytt passord». NB... Det er viktig at den rette e

postadressen din er registrert i medlemsregistret til NBF. Dette kan du sjekke ved å f.eks sjekke din 

klubbs hjemmeside... 

Finn frem siden hvor medlemslisten er og musepekeren over konvoluttsymbolet på ønsket medlem – 

da dukker den epostadressen som er registrert hos NBF. 

Desverre var det mange som ikke hadde oppdatert epostadressen når vi overførte medlems

informasjonen fra SparTi til den nye databasen på bridge.no. Så da ble det opprettet noen fiktive 

adresser som desverre ikke har blitt oppdatert. Det kan hende for noen at de får følgende melding: 

Hvis dere får denne meldingen må dere kontakte NBF (bridge@bridge.no)  eller NilsOtto Eliassen på 

telefon 90 15 43 45 eller epost noe@eightcom.no.  



Fortsettelse.... trykk på «Lag nytt passord». Hvis adressen finnes i vår database  dukker dette bildet 

opp: 

En epost har blitt sendt til denne adressen: din@adresse.no. Eposten inneholder en link du må 

klikke på for å bekrefte at rett person har mottatt det nye passordet. 

Så sjekker du eposten din og i løpet av noen minutter skal du ha mottatt en epost  

Klikk på linken og dette bildet dukker opp: 

Passordet ble opprettet og sendt til: din@adresse.no

Så er det å sjekke epostkontoen din igjen 

Nå har du fått nytt passord, prøv og logg inn igjen... 

Hvis alt er som det skal vil din informasjon dukke opp på den nederste linjen i toppen.. 



Hvis du ønsker å bytte passord gjør du det ved å trykke på «Bytt passord» 

Fyll inn det tilsendte passordet i feltet «Gammelt passord» og fyll inn det ønskede passordet i feltene 

«Nytt passord» og «Nytt passord igjen»... vennligst benytt et litt komplisert passord �


