
Hei  

Og vi passerte nå kl 13:30 nr 50 som har betalt via Cardskipper. 

Da har vi forlenget betalingsfristen til 28 februar. Og åpnet medlemskortet for alle. 

Denne mailen fikk du tidlig i januar antagelig 3 januar. 

Fra: post@abmo.no 

Dato: 3. januar 2018 kl. 11.51.38 CET 

Til: ola@normann.no 

Emne: Ditt Medlemskort från Asker og Bærum Motorsport 

 
 

Här kommer Medlemskort för Asker og Bærum Motorsport!  

Asker og Bærum Motorsport använder sig av Cardskipper för att leverera Medlemskort och 

kommunikation till sina medlemmar. Appen ger dig tillgång till ditt Medlemskort (att visa 

upp som biljett eller i butik), samt erbjudanden och nyheter och annan information direkt i 

telefonen.  

Om du redan använder dig av Cardskipper för någon annan organisation, kan du lägga till 

detta Medlemskort genom att klicka på plustecknet längst upp till höger i appen, och fylla i 

medlemskod och födelsedatum enligt nedan.  

För att installera ditt Medlemskort och Cardskipper klickar du på länken nedan:  

 

Installera Medlemskort & Cardskipper  

Medlemsuppgifter 
Organisation: Asker og Bærum Motorsport 

Roll: Medlem 

Namn: Ola Normann 

Födelsedatum (YYMMDD): 1980-02-12 

Medlemskod: ?????? = 6 siffer tall 

Detta är en värdehandling, spara detta mail! 

Med vänliga hälsningar 

Asker og Bærum Motorsport  

 

Neste steg på Iphone eller Android eller PC 

 

mailto:post@abmo.no
https://app.cardskipper.se/jb0w810


 
 

Her trykker du bare på login knappen! 



 
Trykk på bare på Add Membership / legg til medlemskap 

 

 

Da kommer du til siden hvor du legger inn informasjonen fra mailen/eposten øverst. 

 

 

 

 



 
 

Medlemskoden fra mail og fødselsdato på amerikansk vis: ååååmmdd 

 

Klikk next/neste. 

 

 
 



Tast inn ditt fornavn etternavn 

Passord 2 ganger som du lager selv. 

 

Neste side , du er snart i mål 

 

Da får du se medlemskortet og du får en link til å fornye medlemskap. 

Klikk der og velg creditcard/kreditkort. 

 

Fyllut ut som vanlig med dit Visa eller mastercard. 

 

Endelig da får du kvittering for betalingen på mail. 

 

Hilsen  

Preben og Vidar 

 


