
Hjälp och stöd vid registrering 
 

Steg 1A – du har inget konto 

Fyll i alla fyra fälten noggrant. Välj 

användarnamn och lösenord du 

kommer ihåg men som inte är för 

lätt att gissa. 

Fortsätt med steg 2. 

Steg 3 

Om du vill vara med i utlottning av 

whisky och whiskypresenter så 

fyller du i de här fälten. Det är både 

frivilligt och gratis! Du ska då 

bedöma alla 24 flaskorna senast 28 

februari 2018. 

Steg 2 

Ange registreringskoden till din 

kalender på den rad som stämmer 

med din kalendertyp. Koden finns 

på en etikett på insidan av 

kalenderlådan. 

Steg 4 

När allt är noggrant ifyllt och 

dubbelkontrollerat så klickar du på 

knappen.  

Om det krånglar så kan du mejla till 

admin@worldwhisky.se för att få hjälp. Vi svarar så 

fort vi kan! Tänk på att vi jobbar ideellt. 

Du behöver ett konto med inloggning till våra sidor 

för att komma åt kalenderfunktionerna. Antingen 

får du skapa ett konto eller så har du ett sedan 

innan. Det finns alltså två olika sätt att registrera 

kalendrar: 

1. Du har aldrig haft inloggning på 

worldwhisky.se. Börja då med Steg 1A i 

skissen här bredvid. 

2. Du har sedan tidigare en inloggning på 

worldwhisky.se. Börja då på Steg 1B här 

bredvid. 

Steg 1B – du har redan konto 

Fyll i ditt redan existerande 

användarnamn och lösenord. 

Fortsätt med steg 2. 

Om du skriver in något felaktigt så protesterar 

systemet med ett eller flera felmeddelanden och 

du måste börja om. Du kan backa med 

webbläsarens tillbakaknapp. Var noga och 

tålmodig!  

Om allt är korrekt ifyllt får du en bekräftelse om att 

du kan logga in och använda din kalender. 

Om det krånglar så kan du mejla till 

admin@worldwhisky.se för att få hjälp. Vi svarar så 

fort vi kan! Tänk på att vi jobbar ideellt. 
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