Vägledning på svenska – skriv gärna ut
Vid första ögonblicket kan det verka lite tidskrävande att genomföra registreringsprocessen,
men om du följer nedanstående anvisningar så är det ganska lätt.
Tänk på att de många led i registreringen och betalning via PayPal-systemet ökar säkerheten
vid betalning med kreditkort.
Skärmbild nr 1
New User Registration
På denna sida ska du fylla i ditt Nickname (ditt användarnamn, dvs det namn som du önskar
ska stå på medlemslistan), din e-mailadress och ditt password (två gånger, först i passwordfältet och sedan i retype-password-fältet). Klicka därefter på knappen New User (ny användare).
Skärmbild nr 2
New User Registration: Final step
Kontrollera ditt användarnamn (User Name) och din e-mailadress. Klicka på knappen Finish
(eller på Go Back, om du vill ändra något).
Skärmbild nr 3 och e-mail
New User Account Created
På denna sida ser du att du är registrerad som ny användare.
Du kommer nu att få ett e-mail med ämnet ”New User Account Activation”, som innehåller en
länk (http://positiveriding,com/modules.....), som du ska klicka på. Då kommer du tillbaka till
hemsidan.
Registreringar som inte blir aktiverade via denna länk inom 24 timmar tas automatiskt bort ur
systemet. Skulle detta ske, utan att du önskar det, kan du bara göra en ny registrering.
Skärmbild nr 4
New User Activation
När du klickar på this link i meningen ”Please login from this link using you assigned
Nickname and Password”, blir din registrering bekräftad, och du blir förd vidare till sidan för
betalning via PayPal.
Skärmbild nr 5
Ditt namn, Welcome to Positive Riding
Du kommer nu till sidan, där du bjuds välkommen till Positiv Ridning och där du betalar ditt
medlemskap.
Klicka på det stora fältet längst nere Become a Premier Member of Positiv Riding! Click here.
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Skärmbild nr 6
Betalning
Klicka på den orangea knappen Subscribe i kolumnen längst till höger, efter pris och period.
OBS! För alla som är bosatt i ett EU-land, tillkommer det 25% moms.
Skärmbild nr 7
Enter Payment Information
Om du inte redan har ett PayPal-konto, klickar du på Click here efter frågan ”Don´t have a
PayPal account?” – under de tomma fälten till e-mailadress och password för dem som redan
har ett konto hos PayPal och som därför kan gå direkt vidare till betalningen.
Har du inte ett PayPal-konto och klickar på Click here, kommer du till sidan för Billing
Information, där du fyller i de obligatoriska fälten med Land, Namn, Kreditkortstyp, Adress
etc., och slutar med att slå in koden som står i det rutiga fältet. Avsluta sedan processen genom
att klicka på Continue Checkout.
När du har avslutat registreringen hos PayPal, kommer du automatiskt tillbaka till Positiv
Ridnings hemsida, där du nu har tillgång till hela sidans innehåll.
Registreringar, som är aktiverade, men där betalningen av medlemsavgiften ännu inte har
gjorts, står kvar på medlemslistan. Dessa medlemmar har dock inte tillgång till de delar av
hemsidan som är förbehållet de betalande medlemmarna.
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