
Varde Fotoklubs hjemmeside: http://vardefotoklub.dk/ 
 
Log ind på galleri. 
Link til galleri: http://galleri.vardefotoklub.dk/main.php 

 
  
 
Link til Log ind og nulstilling af adgangskode til galleri: Galleri login link 
 

 
 

 

 

1. Tryk på knappen Log på øverst for at 
få adgang til at lægge billeder ind i 
galleriet eller skrive kommentarer til 
egne/andres billeder. 

1. Indtast følgende: 
Brugernavn: Det tilsendte brugernavn 
(samme til forum og galleri) 
Adgangskode: Det tilsendte adgangskode 
(samme til forum og galleri, med mindre 
du har ændret et af dem). 

 
2. Tryk dernæst på knappen Log på. 
 

http://vardefotoklub.dk/
http://galleri.vardefotoklub.dk/main.php
http://galleri.vardefotoklub.dk/main.php?g2_view=core.UserAdmin&g2_subView=core.UserLogin&g2_return=%2Fmain.php%3Fg2_itemId%3D41907


Nulstilling af adgangskode til galleri. 
 
Såfremt du har glemt din adgangskode til galleriet, kan du selv nulstille den her: 

 
 

 
 

 
Du modtager nu en mail med et link, som du skal følge for at du kan nulstille din adgangskode: 
 

 

 
3. Tryk dernæst på Genvind knappen. 
 

1. Indtast dit brugernavn. 

 

1. Tryk på gendan kodeord. 

2. Indtast bogstaverne fra billedet 
ovenover. 

 



 
 

 
Bemærk ændringen af adgangskode gælder kun til galleriet, så i tilfælde af du ønsker at have den 
samme adgangskode til både Galleri og forum, kan du ændre adgangskode efter du er logget ind på 
galleriet. Se nedenfor. 

1. Indtast din nye adgangskode du ønsker. 

2. Indtast din nye adgangskode igen. 

3. Tryk dernæst på Send. 
 

4. Din nye adgangskode er nu aktiv og du 
kan nu logge på. 



Ændring af adgangskode til galleriet: 
Ønsker du at ændre din adgangskode til galleriet, kan du gøre det via Din konto efter du er logget 
ind på galleriet: 

 
 
I Brugerindstillinger i venstre side Skift kodeord: 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

2. Skriv først den gamle adgangskode 
i feltet Nuværende adgangskode. 

3. Skriv dernæst den nye 
adgangskode du ønsker at ændre til i 
de to felter under Ny adgangskode & 
Bekræft ny adgangskode. 

4. Tryk dernæst på Ændrer. 
 

1. Tryk på Din konto. 

1. Tryk på Skift kodeord. 

 

5. Når beskeden Adgangskoden blev 
ændret angives, har du opdateret med ny 
adgangskode. 
 


