
VIKTIG INFORMATION OM NYTT BOKNINGSSYSTEM  

 

 

Hej alla kära motionärer i Videdals GIF. Efter mer än 20 år med befintligt bokningssystem är det nu 
äntligen dags för en uppfräschning av videdalsgif.se. Vi passar på att modernisera och effektivisera 
vårt bokningssystem, medlemshantering och betalningar. Hemsidan är helt ny för oss alla och vi 
hoppas ni har överseende med eventuella tekniska hickups som kan uppstå i början. Vi gör vårt bästa 
för att alla ska kunna komma igång på bästa sätt. Vi finns bara ett mail bort om ni har frågor. 
info@videdalsgif.se 

Från och med 2023 kan man nu köpa rullande årskort och halvårskort, samt enstaka pass (eller 
kuponger, som vi valt att kalla det). Det finns även ett rabatterat 15-kort (30 kuponger) som man kan 
lägga i varukorgen. Ni kommer att kunna betala med kort och swish (via Payson) samt E-passi. Vi tar 
bort all kontanthantering.  

Nytt för i år är också att vi lägger medlemsavgiften på 100 kr utanför aktivitetskorten. Medlemskapet 
behöver aktiveras / köpas varje år och gäller i 12 månader.  

Alla kort är nu personliga. 

Vi höjer inte priset i år heller, mer än att vi separerar medlemsavgiften (för att vi ska få korrekt 
redovisning till kommunen för bidrag) 

Priserna är följande:  

Årskort - 2000 kr (gäller 12 månader från inköpsdatum) 
Halvårskort – 1200 kr (gäller 6 månader från inköpsdatum) ersätter tidigare terminskort, men varar 
längre).  

Klippkort (30 kuponger) – 800 kr (gäller 1 år från inköpsdatum) 

Ett pass (2 kuponger) – 80 kr (ett normalpass 60 minuter är 2 kuponger, 1 kupong används för 
sommarpass utomhus). 

Barnaktiviteter (barndans och barngympa) förbokas på hemsidan – 500 kr/termin. Plus medlemskap 
100 kr/år. 

 

Ålderspensionärer och ungdomar under 20 år erhåller 200 kr rabatt på årskort och 100 kr rabatt på 
halvårskort och klippkort. 

 

För att boka pass måste du först registrera dig och köpa ditt medlemskap och aktivitetskort. Detta 
kan du göra från och med tisdag morgon på vår nya hemsida, www.videdalsgif.se. Du klickar på 
registrera dig i bilden på första sidan och sen fyller Du i dina uppgifter i formuläret och klickar dig 
vidare för köp. DU SOM REDAN KÖPT KORT FÖR 2023, SE LÄNGRE NER. Glöm inte att klicka i dina 
intresseområden så vi kan nå dig när vi har information, nyheter och specialpass på just dina 
aktiviteter.  

http://www.videdalsgif.se/


I övrigt hittar du all information om våra pass, instruktörer, våra lokaler m m på hemsidan i menyn 
uppe till höger. Här har du också din information och dina bokningar och medlemskap. 

 

För dig som redan köpt kort.  

Då systemet är nytt och vi inte kunde kopiera uppgifter från det gamla systemet, ber vi dig registrera 
dig och meddela oss via mail att du köpt kort för 2023 (skriv datum för köpet), så att vi manuellt kan 
gå in och stämma av din betalning och låsa upp ditt medlemskap och köpt aktivitet. Har ni bara betalt 
för ett aktivitetskort måste ni betala medlemsavgiften separat. Om ni köpt terminskort för våren 23 
kommer vi att ändra detta till ett halvårskort och be er swisha mellanskillnaden. Ni som har klippkort 
kommer att kunna erhålla kuponger som motsvarar kvarvarande klipp. Detta måste ni också meddela 
oss.  

Första veckan är gratis att prova på, dock måste ett medlemskap lösas för att ni ska kunna boka upp 
passen.  

 

Mycket nytt för oss alla och som sagt vi hoppas på ert överseende om det skulle vara lite skakigt i 
början. Vi hjälps åt på bästa sätt för att övergången ska vara så smidig som möjligt.  

 

OBS! Sista veckan på julschemat är planerad i det gamla systemet och dessa pass kommer inte att att 
vara bokningsbara på nya hemsidan. Passen kommer att köras som planerat och vi kommer att 
hantera ert besök manuellt. Passen ligger i schemat som Drop-in. Det gäller passen 2-7 januari. 

 

Med vänlig hälsning 

Videdals GIF 

 

 

 

 


