Skapa konto på BBO.
Kul att du funderar på att delta i vårt klubbspel på BBO
Om det fungerar som det ska kan du ett eget konto på mindre än 5 minuter.
Du börjar med att gå till BBO:s hemsida, enklast är att Googla ”bbo”:

Klicka och du hamnar hos BBO i Las Vegas:

Klicka på knappen ”Login/Register”:
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Har du varit inloggad tidigare och klickat i ”Remember me”, finns redan ditt Användarnamn och
Lösenord ifyllda. Det är ju vad du vill skaffa
! Så nu klickar du på knappen ”Bli medlem (gratis!)”:
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Hitta på ett användarnamn: Kontrollera att det står ”Tillgängligt” till höger!
Skriv in ditt namn (frivilligt)
Hitta på ett lösenord du lyckas komma ihåg och upprepa det!
Skriv in din email-adress! Kontrollera stavningen extra noga! BBO vill kontrollera att du är en
verklig människa med ”rent mjöl i påsen”.
OBS! Fältet är ganska smalt så oftast visas inte hela din mailadress. Gör det svårt att
kontrollera den i efterhand, men har du kontrollerat under tiden du skriver så funkar det ju.
Ange den spelnivå du tycker dig ha, tillåtet att ljuga här
Bläddra fram och välj: ”Sweden”
Klicka för att du godkänner deras villkor, vill du läsa dem först kan du göra det.
Nu tänds äntligen knappen ”Registrera” och du kan klicka på den!

Efter en kort stund försvinner denna bild och till höger visas ett meddelande att BBO skickat ett mail
till dig. Du måste nu gå till din email och öppna detta mail. Där ska du sedan klicka på en länk för att
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verifiera att du är den som innehar detta mailkonto. Detta använder BBO till att knyta ditt
Användarnamn till din mailadress.
OBS! Jag har aldrig fått något oönskat mail från BBO!
Inte som FunBridge med andra ord!

Om du missar detta steg får du följande meddelande när du försöker logga in:

Lite svengelska där
Vi gör inte så, utan vi går till vårt mail-konto (G-mail i mitt fall):

Här pratar BBO dock engelska:

Du öppnar mailet som innehåller mer detaljerade anvisningar:
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Klicka på den röda länken och om alla stegen lyckats visas:

Klicka på länken till BBO och du hamnar åter på BBO:s entré-sida klicka nu på ”Login/Register”:
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Du fyller nu i ditt Användarnamn och ditt Lösenord. Kontrollera ”Remember me”! Är det förklickat så
är normalt fälten korrekt i fyllda när du kommer hit nästa gång och vill spela. (Cookies)

Och du är igång! GRATTIS!
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Om det strular.
I de flesta fall fungerar det som det ska
. Då BBO har hård belastning på sina datorer kan det
ibland gå snett. Det bästa är att i så fall avvakta en dag och göra ett nytt försök enligt ovan. Nedan
redogör jag för några problem jag själv stött på, speciellt när jag hjälpt andra
.
1. Får du inget verifieringsmail när du skapar ditt konto, så avvakta en dag. Beror troligen på
överbelastning på BBO.
2. Detta meddelande får du i första hand om du angett ditt Användarnamn eller ditt Lösenord
felaktigt. Du kan också få det om du försöker logga in på ett konto som inte blivit verifierat
med mail enligt beskrivningen ovan.

3. Om du glömmer bort ditt Användarnamn är det kört, du får helt enkelt lägga upp ett nytt!
4. Har du glömt ditt lösenord kan du återställa det (Se i inloggningsbilden). Du får då ett mail
där du med en länk kan återställa ditt lösenord.
5. Du kan inte ändra email-adressen du angivet när du lade upp ditt konto. Så länge du kommer
ihåg ditt lösenord gör det inget om du ändrat din email-adress. Men behöver du återställa
ditt lösenord är det kört
Det finns säkert annat som kan strula – fråga mig jag har arbetat med datorer och lyckats livnära mig
på det i hela mitt yrkesverksamma liv.

/Rickard
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Det visas ett meddelande där det står att du innan du loggar in ska titta i din epost. Försöker du logga
in får du följande meddelande:

Dvs innan du bekräftat din email kan du inte logga in på ditt konto även om du anger korrekt
lösenord. Du måste först vänta tills du fått ett mejl från BBO:
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