
                         

 

Vi i IK Ymer Volleyboll har i många år på hösten sålt Newbody som ett sätt att få in pengar till 

klubben. Det är produkter med hög kvalitet och många känner till detta, så det är inte svårt att sälja. 

Här kommer all information du behöver för årets försäljning. 

190925 - Säljstart 

191108 - Sista dag att registrera beställningarna på newbody.se via länken nedan. Det går bra både 

att skapa nytt konto och att använda ett tidigare från föregående år. 

Skapa ett konto via länken: https://www.newbody.se/reg/TCCHRHN  
(tidigare år har alla lag haft olika länkar, nu har alla samma) 
 
Varje spelare registrerar ett konto via länken och registrerar de produkter man sålt. 
Ca en vecka efter sista registreringsdatum kommer det finnas en/flera låda i förrådet i 
Engelbrektshallen att hämta ut i samband med våra träningstider. Där finns alla paket du sålt liksom 
information om hur och när du skall betala. Det kommer gå att betala med Swish och till klubbens 
bankgiro. Det är du som säljare som betalar till klubben, dina köpare betalar till dig. 
 
Det är bra om man kan dela ut sina paket relativt snabbt eftersom man bara har 14 dagars ångerrätt. 
Det är också ungefär så lång tid man kommer ha på sig att betala till klubben för paketen. 
 
Efter sista registreringsdatum finns det möjlighet att efterbeställa ytterligare paket. Då kan man inte 
göra detta själv utan måste kontakta klubbens Newbodyansvarig. Det är Henrik Klerfors och det går 
bra att maila efterbeställningar till ymervolley@outlook.com. 
 
Newbody har flera olika kataloger och om det skulle vara så att den produkt din köpare vill ha inte 
finns i Katalog LJUSGRÅ som vi säljer ur går det bra att via vår webbshop beställa från andra kataloger 
också. Man kan dela sin personliga webbshop och därmed få paketen levererade till sig själv som 
aktiv när man skapat ett konto på newbody.se. Man kan också hitta vår förenings webbshop via en 
karta på newbody.se (Lidagatan 14, 507 32 Brämhult) alternativt använda länken: 
https://www.newbody.se/s/TCCHRHN-CCICAP 
Länkar finns också på vår Facebooksida och hemsida. 
 
Vi i klubben har som ambition att varje spelare skall göra så bra ifrån sig som man kan när man säljer 
Newbody. Vi kommer att dela ut priser på julavslutningen till de som sålt mest. Vi förväntar oss att 
alla säljer minst 5 paket. 
 
 
Säljansvarig IK Ymer Volleyboll: 
Henrik Klerfors 
0708-209307 
ymervolley@outlook.com  
 

https://www.newbody.se/s/TCCHRHN-CCICAP

