
Guide til første gang du skal på shopeasy.dk.

Når du skal købe tøj første gang skal du først og fremmest sikre dig, at du er blevet oprettet som bruger i 
webshoppens system.

Dette sker gennem KFD’s bestyrelse eller den person KFD’s bestyrelse har udpeget til at stå for at hjælpe 
med tøjordningen.

For at blive oprettet skal personen der opretter dig have følgende oplysninger: Navn, dommernummer, 
adresse, postnummer, telefonnummer og mail.
Dine oplysninger bliver selvfølgelig holdt fortrolige hos os.
Hvis disse oplysninger er tilgængelige på DBUnet kan du også blot tilkendegive dette.

Når du er blevet oprettet som bruger i systemet og skal på første gang skal du starte med at gå ind på 
ShopEasy.dk.

Her bliver du mødt af ovenstående side. Her skal du klikke på Glemt password - klik her.  

http://shopeasy.dk
http://ShopEasy.dk


Når du har klikket der vil du komme videre til følgende side.

Her skriver du din email og trykker Send mig password. Har du flere emails, skriver du den, du har oplyst til 
personen, der har oprettet dig i systemet.

Når du trykker på Send mig password sender systemet dig en mail. Her kan der dog godt opstå en fejl. Den 
kan du se på næste side.



Kommer der til at stå Den indtastede e-mail kunne ikke findes, som vist herover, efter du har klikket på Send 
mig password skyldes dette oftest at du ikke er oprettet i systemet. Det kan dog også skyldes andre fejl.

Start med at tage kontakt til personen KFD’s bestyrelse har udpeget til tøjordningen. Vedkommende kan 
oplyse, hvorvidt det er noget han kan ordne eller om du skal tage kontakt til shopeasy.dk.

Dukker ovenstående fejl ikke op, modtager du kort tid efter en mail. Du kan se på næste side hvordan den 
ser ud.  

http://shopeasy.dk


I din mail klikker du på det lange blå link. Virker dette ikke, kan du prøve at markere det, kopiere det og 
indsætte det i adresselinjen. Virker det stadig ikke, kan du prøve at bestille en ny mail ved at gennemgå de 
trin igen. Herefter tages kontakt til personen, der står for tøjordningen, hvis det stadig ikke virker.

Virker linket fint kommer man videre til denne side. 

Indtast nu det password du ønsker at benytte fremover på shopeasy.dk. Når du har tastet det ind i feltet 
Password, skal du gentage det samme password i feltet Gentag password. Herefter klikker du på Skift password.

http://shopeasy.dk


Når du har klikket på Skift password ser siden næsten uændret ud. Under knappen Skift Password står der 
dog nu Password er nu skiftet. Du er nu klar til at logge ind på shopeasy.dk og skal tilbage til forsiden. Du kan 
klikke på Forside i toppen af siden for at komme dertil.

http://shopeasy.dk


Nu er du der næsten. Du skal bare logge ind, hvor du tidligere ikke kunne komme ind. Dit brugernavn er din 
email og dit password er det du netop lige har valgt. Når du har indtastet disse klikker du på Log ind.

Har du ramt alle tasterne rigtigt kommer du nu ind på webshoppen. Du kan se hvordan startsiden ser ud på 
næste side.



Her er siden du kommer ind på. Bemærk følgende. For at bestille et gratis sort dommersæt eller en gratis 
sort polo, skal du klikke på Gratis dommersæt i menuen til venstre. Vil du med det samme bestille nogle af de 
andre farver skal du klikke på DFU produkter lige under. Øverst til højre kan du se hvad der er i din 
Indkøbskurv og hvad i alt prisen er på nuværende tidspunkt. Her kan du også se forsendelsesgebyret, så snart 
der er lagt varer i Indkøbskurven. Vil du fjerne noget i din Indkøbskurv trykker du på Vis indkøbskurven.

Sidst men ikke mindst kan du kontakte dem der står for shopeasy.dk. Du kan klikke på Kontakt øverst på 
siden eller du kan se oplysninger på Dommersupport nederst på siden. Det er dem man skal kontakte med 
produkt og leveringsspecifikke spørgsmål, så som hvis man skal have byttet tøj, vil forhøre sig om varer der 
ikke er på lager m.m.

Har du yderligere spørgsmål så skriv til KFD’s bestyrelse. Så hjælper vi efter bedste evne.
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