
KTF officiella WEB kagghamra.se har flyttat till 

kagghamra.com
KTF har fått en ny WEB. Samtidigt har kagghamra.se slutat fungera.

För dig som hade en fungerande mailadress registrerad på kagghamra.se har vi gjort det lite lättare 
att registrera dig på den nya sidan.

Har du fått det här mailet så är din registrerade email-adress fortfarande aktiv.

Här följer en instruktion till dig som gör registreringen hyfsat smidig.



Steg 1 - Du har fått en verifieringsmail från kagghamra.com

Du kommer de närmaste dagarna få ett email där du uppmanas verifiera din registrering.
Mailet ser ut som nedan:

You have been invited to join Oss Kaggare emellan! - kagghamra.com 
_____________________________________________ 

LÄS DETTA INNAN DU GÖR NÅGOT MER 

För att underlätta för dig så behöver du bara klicka på länken för att acceptera att ditt konto skapas. Du kommer att 
komma till en sida för att skapa en profil. Du behöver inte göra detta utan kan stänga fönstret. 

Du kommer sedan att få ett mail där du skall klicka på en länk för att byta lösenord. Efter att du klickat på länken 
och angivit ditt lösenord är ditt konto på kagghamra.com klart. Mer info på kagghamra.com 

Click this link to join: http://puttepj.webs.com/apps/auth/confirm?
inviteID=189679572&hash=4f5f897fx65a7faex0eae58e80e70x1e&action=accept 

Klicka på Join-länken så öppnas en websida för att skapa din profil.

Att skapa sin profil kan upplevas som besvärligt och du behöver inte göra det om du inte vill.
I så fall behöver du bara stänga WEB-fönstret och avvakta.



Steg 2 - Du har valt att inte skapa din egen profil i steg 1

När KTF:s WEB-admin ser att du klickat på länken i första mailet genereras ett lösenords-bytes-
mail till dig.
Detta är ett manuellt förfarande så det kan dröja någon dag.
Så här kommer mailet att se ut:

Dear Xxxxxx@gmail.com,

You have received this message because you requested to reset your password on Oss "Kaggare" emellan!
kagghamra.com for the account test1@kaggis.se.  To reset your password just simply click the following link:

http://puttepj.webs.com/apps/auth/resetPassword?token=196x8ce4a8xd32 

När du klickar på länken i mailet kommer du att få upp en ny dialogruta

 

Skriv in ditt personliga lösenord och tryck på 'Reset Password'



Steg 3 – Tuta och kör...

Nu är du klar och kan logga in på kagghamra.com:s forum.
Först gången du loggar in kommer du till en sida där du kan uppdatera din profil.

Du kan ange ett användarnamn, föreslagsvis samma som du haft i gamla forumet (kagghamra.se), 
men du kan också välja 'No Thanks, Skip' Då kommer du att identifieras på forumet med din 
mailadress istället för ett användarnamn.

Självklart kan du uppdatera din profil efteråt, vid annat tillfälle.

Har du frågor kan du maila mig på putte@kagghamra.com 
eller ringa min privatmobil 070 793 6216 (ofta mobilsvar, lämna meddelande).

/Peter 'putte' Johansson


