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KlubbSverige Mobil är tjänsten som ger 
era medlemmar möjligheten att träna 
över hela landet. 

Syftet med tjänsten är att ge era medlemmar 
möjlighet att träna över hela Sverige - utan att behöva 
betala dyra gästpass. Med KlubbSverige Mobil 
kan er medlem träna upp till 30 ggr/år för endast   
13 kr per träningstillfälle. 

Er administration är minimal. När en medlem vill 
använda KS Mobil är det enda ni behöver göra att 
logga in på vår hemsida och skicka en kod till er 
medlem. Detta beskrivs närmare under punkt 1.

Med hjälp av koden kan sedan er medlem 
registrerar sig och köpa det antal klipp som hen 
vill ha. Vi hanterar löpande all administration. Vårt 
system säkerställer att kunden inte kan köpa mer 

DETTA ÄR INFORMATION TILL DIG SOM ÄR PERSONAL PÅ EN 
KLUBBSVERIGE-ANSLUTEN KLUBB

Alla medlemmar behöver en kod från sin 
hemmaklubb för att kunna registrera sig 
för KlubbSverige Mobil. För att skicka 
koden följer ni dessa 6 enkla steg:

1. Kontrollera att medlemmen är berättigad 
till tjänsten. Eventuella specifika kriterier 
bestämms internt av er ledning. Alltid gäller 
dock att medlemmen måste ha ett aktivt och 
giltigt medlemskap.

2. Gå till www.klubbsverige.se

3. Logga in med de inloggningsuppgifter ni 

fått från oss på KlubbSverige.

1. SKICKA KOD

än 30 klipp/år, informerar hur många klipp som 
finns kvar och att klippen endast gäller under 
giltghetstiden.

När medlemmen sedan är på annan ort och vill 
gästträna på en annan KlubbSverige-anläggning 
så  skickar medlemmen ett SMS med texten 
TRÄNA till 71120. Inom några sekunder kommer 
ett gästpass i form av ett SMS som visas upp för 
personal på plats - och sedan är det bara att köra!



4. Efter ni loggat in visas en ny meny.  
Där klickar ni på “KS MOBIL”.

5. Detta leder er till denna sida, där ni även 
kan ladda ner marknadsföringsmaterial. Det 
är viktigt att marknadsföra tjänsten, så era 
medlemmar vet om att de har möjligheten att 
träna över hela landet. Så säkerställ att rätt 
material sitter uppe.

Längst ned på sidan hittar ni en länk för att 
skicka kod.

6. Ni får nu upp detta fält. 
Här fyller ni i medlemmens mobilnummer. 
OBS, använd inte bindestreck eller mellanslag, 
utan skriv mobilnummret enligt exemplet på 
sidan: t ex “0733123456”

Klicka sedan på “Skicka” 

Ett unikt lösenord tillsammans med en länk 
till registreringen skickas nu i ett SMS till 
medlemmens mobiltelefon. 

Klart!



2. NÄR ER MEDLEM 
VILL GÄSTTRÄNA

För att kunna köpa klipp behöver er 
medlem en kod. Följ stegen under 
 “1. SKICKA KOD” 

Medlemmen väljer hur många klipp hen  
vill ha. Det går att välja mellan 1, 10 eller  
30 klipp.

Betalning sker direkt på vår hemsida 
ksmobil.se. 

Vid gästträning skickar medlemmen ett 
SMS med texten TRÄNA till 71120. Inom 
några sekunder kommer gästpasset som 
ett SMS. Detta visas upp för personal på 
gästklubben. Gästpasset gäller i sex (6) 
timmar.
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3. NÄR NI FÅR BESÖK

När en gäst besöker er klubb och vill träna 
behöver han/hon visa upp sitt gästpass.  
Detta gästpass är ett SMS som innehåller all den 
information ni behöver för att veta om gästpasset 
är giltigt.

Som personal ska ni kontrollera följande: 

1. Att personnummer stämmer. Jämför med  
ID-handling.

2. Att hemmaklubben inte ligger i ert 
upptagningsområde. 

3. Att giltighetstiden stämmer.

Personnummer
Hemmaklubb

Antal klipp Giltighetstid

861028-3241

861028-3241

SMS med kod 
och länk till 
sidan för köp av 
klipp


