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En annorlunda säsong
Att vi lever i en konstig tid, är det 
många som gett uttryck för under 
2020. Tiderna är naturligtvis konstiga 
även för Karlstad GK, men på flera 
olika sätt. 
 Å ena sidan har våra egna med-
lemmar spelat oftare på sin hemma-
klubb än på många år. 
 Å andra sidan har våra gäster,  
speciellt från Norge, inte kunnat    
besöka oss som under en ”vanlig” 
säsong. 
 Sen har vi givetvis anpassat vår 
verksamhet och våra aktiviteter uti-
från rekommendationerna. Det har 
ställt speciella krav på våra medar-
betare, funktionärer, spelare, spon- 
sorer med flera. Trots det, har verk-
samheten på klubben fungerat riktigt 
bra. Våra medarbetare har gjort ett 
enastående bra jobb och spelarna har 
anpassat sig helt i linje med rekom-
mendationerna.
 När vi startade den här säsongen 
var också mycket nytt på Karlstad GK. 
Mathias var ny som VD/Klubbchef, 
jag var ny som ordförande, nya leda-
möter valdes in i styrelsen, Oscar till-
trädde som ny tränare med mera. Nu 
kan jag summera min första säsong 
som ordförande och som du säkert 
gissat är jag mer än nöjd. 
 Verksamheten på klubben har fort-
satt utvecklats mycket bra och vi   
höjer hela tiden kvalitén på det vi   
erbjuder medlemmar och gästar. Det 
är mycket glädjande. 
 Vi har startat flera utvecklings- 
processer, och vi har gått i mål med 
processer som varit igång sen               
tidigare. 
 Nu längtar jag verkligen efter att 
få se resultatet av satsningarna på   
en träningshall,  på padelbanor och     
senare även på boenden vid banan.   
I november kommer vi att öppna vår 

träningshall, så under vintern 20-21 
kommer det att vara mycket liv och 
rörelse ute på klubben.  
 Det innebär också att vi steg för 
steg blir en året-runt-klubb med ett 
bredare utbud för våra medlemmar 
och gäster. Det är en utveckling som 
ligger helt rätt i tiden och som kom-
mer att bli en tydlig konkurrens-   
fördel för oss. Dessutom fortsätter vi 
givetvis att utveckla Karlstad GK    
på flera plan, både vad gäller             
själva banan och kringaktiviteter. En 
levande klubb, med andra ord.   
 Vi håller just nu på med vårt          
visions- och verksamhetsarbete och vi 
har vår genomarbetade generalplan 
för banan, som är en riktigt bra bas 
för det fortsatta utvecklingsarbetet. 
 Vi har landat i vårt affärssystem, 
vilket frigör tid för att ytterligare    
utveckla vår verksamhet. 
 Alla på banan ser till att tiden tas 
om hand på bästa sätt, så vi med ny 
energi kan komma ut och spela på en 
bana i fas. 
 Som du förstår av de här raderna 
så är det (trots pandemi) med stor 
optimism som jag ser på Karlstad 
GK:s framtid. Alla satsningar och allt 
engagemang gör mig glad och upp-
rymd. 
 Till sist vill jag tacka alla för den 
här säsongen – medarbetare på klub-
ben, alla ideellt arbetande funktio- 
närer, medlemmar, gästspelare, sam-
arbetspartners, lunchgäster, shoppare 
och alla andra. Ni har gjort den här 
säsongen minnesvärd, tiden till trots. 
Och tänk snart blir det svårt att säga 
när en säsong tar slut, den fortsätter 
ju hela tiden. Utomhus eller inom-
hus. 

Lena Jonsson
Ordförande Karlstad GK 

FRAMSIDESBILD
Mathias och Fredrik i 
nya träningshallen.

Lenas  ledare
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HÖSTMÖTE

Kallelse till Höstmöte 2020
Höstmötet kommer att genomföras digitalt 

torsdag 26 november. 
Länk till mötet inklusive val kommer att skickas 

till samtliga medlemmar 19 november. 
Omröstningen stänger kl 12.00 den 26 november.  
I receptionen på Karlstad GK kommer det även att 

finns blanketter för omröstning. 

Förslag till föredragningslista för Karlstad Golfklubbs höstmöte
 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3.  Fastställande av föredragningslista
 4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5.  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6.  Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det 
  kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7.  Fyllnadsval till valberedningen.
 8. Övriga frågor.

Anm. Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas 
om ärende angivits i kallelsen till mötet.

För att rösta digitalt använd länken www.karlstadgk.se/rosta
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Verksamhetsplan 2021 för Karlstad Golfklubb
Planen beskriver Karlstads GK:s 
verksamhet och har till syfte att ut-
veckla och förbättra klubben i takt 
med omvärlden. Vi skall erbjuda 
medlemmar, gäster, anställd personal 
samt övriga intressenter en modern 
golfanläggning och utmärkt arbets-
plats. Planen skall också vara en 
guide för våra medlemmar och      
övriga intressenter.

Karlstad Golfklubb
• Skall bedriva och ständigt förbättra sin  
 verksamhet så att medlemmarnas   
 intresse för Motion, Rekreation, Trivsel  
 och Spänning tillgodoses i en god miljö.
• Är idag en idrottsförening som   
 bedriver motions-, tävlings- samt   
 ungdomsidrott
• Är medlem i Riksidrottsförbundet   
 genom Svenska Golfförbundet. 
• Ska sträva för att utveckla gemenskap   
 och social samvaro.

Motionsidrott 
• Innebär idrottslig verksamhet som i   
 första hand syftar till att bereda   
 människor fysisk aktiv rekreation där  
 tävlingsmoment är av underordnad   
 betydelse.
• Som utgör klubbens  huvudverksamhet.
• Är att sköta spelverksamheten på ett   
 sådant sätt att motionsspelarens   
 intresse tillvaratas.
• Är genom god organisation aktivera   
 klubbens medlemmar.
•  Är att arbeta för att främja golfen som  
 en familjesport.
• Utbildar nya golfare och jobbar aktivt  
 med olika insatser för denna grupp.
•	Välmeriterade	golfinstruktörer.
• Bra träningsmöjligheter vid driving-  
 range, övningsområde för egna bollar  
 och övningsgreener.
• Välsorterad och konkurrenskraftig   
 golfshop samt möjlighet till reparation  
 av golfutrustning.
• Restaurang med god kvalitet och 
 rimliga priser.
• Hålla en öppen attityd till gästspelare  
 och verka för ett utbyte med andra   
 golfklubbar.
• Ett attraktivt tävlingsprogram för   
 alla kategorier.

Tävlingsidrott
• Tävlingsidrott innebär tävlingsverk-  
 samhet där prestationsmoment sätts   
 i förgrunden. 
•	Klubben	skall	arbeta	för	att	det	finns			
 ett attraktivt tävlingsprogram för alla  
 kategorier. 
• Inom ramen för tävlingsidrott skall   
 Karlstad GK arbeta för att utveckla 
 en elit med målsättning att spelarna   
 skall kunna representera klubben i   
 nationella seriespel. 
• Med elit menas spelare inom alla   
	 kategorier	som	kvalificerar	sig	till		 	
 dessa representationslag och som är   
 intresserade att uppnå idrottsliga   
 framgångar i elittävlingar.
• Stödja och utveckla enskilda spelare   
 som har målsättningen att represen-  
 tera klubben.
• Sträva efter att ha ett serielag i högsta  
 serien för damer och herrar.

Ungdomsidrott
• Verksamheten syftar till att aktivera   
 barn och ungdomar, samt att utbilda   
 dessa i spelets idé och ett gott 
 kamratskap. 
• Ska bedriva ungdomsverksamheten för  
 barn och ungdomar t o m 21 år. 
• Ungdomsidrott innebär även rekry-  
 teringsverksamhet till representa-  
 tionslagen.
• Genom rekrytering och utbildning   
 verka för att instruktörer och ledare   
	 finns	för	att	ta	hand	om	och	fostra	
 den nya generationen. Särskilt skall   
 beaktas möjlighet att engagera spelare   
 inom elitsatsningen.
• Genom rabattering av medlemsavgifter  
 möjliggöra golfspel för ungdomar.
• Genom god organisation verka för att   
 samtliga juniorer skall ges möjlighet   
 till aktiviteter.
• Genom särskilda insatser verka för att  
	 öka	andelen	golfande	flickor.

Ekonomi
• Medlems-/spelavgifter, greenfeein-  
 täkter, sponsringsintäkter samt övriga  
 intäkter ska täcka kostnader för   
 anläggningens drift och underhåll.
• Medlemslån betalas ut enligt stadgar.

Medlemskap
• Maxtak för antalet aktiva medlemmar  
 beslutas inför varje nytt verksamhetsår.
• Strävan är att andelen juniorer   
 uppgår till ca 20 % av de aktiva.

Golfbanan
• Arbeta med förbättringar i enlighet   
 med utvecklingsplanen av våra   
 27+9 hål samt övriga ytor.
• Maskinpark skall vara anpassad för   
 rationell skötsel och gällande miljökrav.

Fastighet
• Byggnader med omgivningar skall   
 vara funktionella och välskötta.
• Anläggningsplan avseende byggnader  
 och omgivningar ska tas fram.

Personal
• Antal anställda ska spegla verksam-  
 hetens behov.
• Personalen ska erbjudas en säker och   
 trivsam arbetsmiljö.
• Genom utbildning befästa och   
 utveckla kompetensen hos personalen.

Medlemsvård
• Sträva efter att stärka klubbgemen-  
 skapen i en trivsam miljö.
• Aktivt arbeta för att ge goda kun-  
 skaper i golfteknik, golfvett och regler.
• Uppmuntra till ideellt arbete i 
 klubben.
• Genom utbildning utveckla   
 kompetensen hos ideella ledare.

Information
• Kontinuerligt förbättra medlems-  
 informationen. 
• Fortsatt satsning på god   
 kommunikation med massmedia.

Marknad
• Genom samordnad verksamhet bidra   
 till att klubbens kontakter med olika   
 sponsorer och samarbetspartners hela   
 tiden vårdas och utvecklas.
• Att all reklamskyltning och annan   
 skyltning kring klubbhusområdet och   
 golfbana är av hög klass och i rätt 
 omfattning, samt att reklamprodukter  
	 håller	rätt	profil	och	en	enhetlig	stil.
• Att ständigt vara öppen för möjlig-  
 heterna till reklamintäkter för klubben  
 utan att ge avkall på aktuella 
 kvalitetskrav.

Miljö
• Att aktivt arbeta med miljöfrågor för   
 personal och anläggning.
• Kontinuerlig uppföljning av framtagen  
 miljöplan.
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 Budget Budget
 2021 2020
 koncern koncern
Rörelsens intäkter  
Medlems- och spelavgifter 10 081 950 8 910 000
Greenfee 1 800 000 1 650 000
Sponsorintäkter / reklam 1 710 000 1 900 000
Företagsgolf 70 000 70 000
Intäkter range och lektioner 1 420 000 1 500 000
Intäkter bana 130 000 150 000
Bidrag för arbetskraft 700 000 600 000
Tävlingar 450 000 450 000
Kommunala och statliga bidrag 150 000 150 000
Övriga rörelseintäkter 3 529 500 1 330 000
Summa intäkter 20 041 450 16 710 000
  
Medlems- och sponsorkostnader  
Sponsor- och reklamkostnader -220 000 -250 000
Tävlingskostnader -533 000 -400 000
Klubbtidning, trycksaker -70 000 -50 000
Övriga kostnader -1 050 000 -970 000
Summa medlems- och sponsorkostnader -1 873 000 -1 670 000
  
Driftskostnader  
Fastigheter -1 085 000 -1 065 000
Bana -4 910 000 -3 100 000
Personalkostnader -9 385 000 -8 500 000
Administration -740 000 -635 000
Avgifter SGF, VGDF, SLA -570 000 -502 000  
Summa driftskostnader -16 690 000 -13 802 000
  
Rörelsens kostnader -18 563 000 -15 472 000
 
Resultat före avskrivningar och räntor 1 478 450 1 238 000
  
Avskrivningar -530 000 -715 000
Räntor -485 000 -410 000
  
Årets resultat 463 450 113 000

Förtydligande utvalda poster
Övriga rörelseintäkter: ex. utbildning, träning/läger, golfbil, drive in, hyresintäkter.  
Bana: ex. investering bana, nya maskiner. 

Budgeterad resultaträkning 2021 koncern
Detta	är	en	sammanställning.	De	formella	årsredovisningarna	finns	att	tillgå	på	kansliet.

Fyllnadsval till valberedningen
Vid höstmötet kommer fyllnadsval av 2 (två) ledamöter till valberedningen för en period av ca 1,5 år, det vill säga 
fram till vårmötet 2022, att ske. Nominerade är:

Jan Ericsson
Monica Hjelte
Erik Björemo
Stefan Silfver
Karin Olsson
Britt-Inger Täng
Peter Andersson
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Styrelsens förslag        

Förslag 1: Årsavgifter förslag 2021       
Medlemsnivå Årsavgift/Medlemskategorier 

 Guld  Silver Brons Solslingan
Senior utan obligation 6 750 5 400 4 950 3 350
Senior med obligation 5 850 4 500 4 050 2 450
Senior efterskänkt obligation 5 850 4 500 4 050 2 450
Heltidsstuderande 3 750   
Medlem mellan 22-27 år 3 750   
Junior 15-21 år 1 300   
Junior 8-14 år 800   
Golfkul 200   
Senior 80+ utan obligation 2 550   
Senior 80+ med obligation 1 650   
Senior 80+ efterskänkt obligation Enbart 
 medlems-
 avgift     
Övriga årsavgifter    
Medlemsavgift 500 500 500 500  
Städavgift 300 300 300 300  
Bagplats Liten 250 250 250 250  
Bagplats Stor 500 500 500 500  

Medlemskategorier 2021
Guld
Fullbetalande medlem. Spel obegränsat. 
Gäst till Guldmedlem får 20 % rabatt på aktuell greenfee. 

Övriga förmåner
Guldmedlem har 20 % rabatt på Trackman-simulator  
på Karlstad GK - Drive-in.

Greenfeesamarbeten och Padelsamarbete kommer 
presenteras löpande under vintern 20/21.
 
Silver
Vardagsmedlem. Spel på 18-hålsslingan och 
9-hålsslingan vardagar före kl 15. 
Vid spel på 9- eller 18-hålslingan efter klockan 15 på 
vardagar eller under helger gäller aktuell greenfee med 
15 % rabatt.  
Spelar obegränsat på Solslingan alla dagar och tider. 

Övriga förmåner
Silvermedlem har 15 % rabatt på Trackman-simulator  
på Karlstad GK - Drive-in.

Brons
9-hålsmedlem. Spel på dagens 9-hålsslinga. 
Bronsmedlem spelar fritt på Solslingan alla dagar. 
Önskas spel på 18-hålsslinga har Bronsmedlem 15 % 
rabatt på aktuell greenfee.

Övriga förmåner
Bronsmedlem har 15 % rabatt på Trackman-simulator  
på Karlstad GK - Drive-in.

Solslingan
Spel obegränsat på Solslingan. 
Vid spel på 9- eller 18-hålsslinga har Solslinganmedlem 
15 % rabatt på aktuell greenfee.

Heltidsstuderande/Junior/Medlem 22-27 år/80+
Se Guldmedlem.

Medlemsavgift utan spelrätt
Kallades tidigare för ”Passiv medlem” och innebär att 
du behåller ditt medlemskap i Karlstad GK.

Motivering till prisförändringar 2021
Vi gjorde ingen prisförändring inför 2020 men vi har under de senaste åren fått ökade kostnader för banskötsel och 
maskiner. Utöver ovan behöver vi skapa utrymme för fortsatt banutveckling. Lägg därtill årlig löneutveckling för 
personal där vi följer gällande kollektivavtal.

Motivering till förändring av Silvermedlemskap 2021
Silvermedlem har under 2020 haft möjlighet att spela 9-hålsslingan både dagtid, kvällstid och helger. 
Framtaget förslag innebär att Silvermedlemskap blir ett vardagsmedlemskap och kommer ha tillgång till 
18-hålsslingan och 9-hålsslingan vardagar före 15:00, samt obegränsat spel på Solslingan alla dagar och tider. 
Denna förändring skulle skapa fler bokningsbara tider på vardagkvällar och helger på 9-hålsslingan.

Prisjusteringar: 
Guld  + 400 kr
Silver  + 350 kr  
Brons  + 350 kr 
Heltidsstuderande 22-27 år + 300 kr
Junior 15-21 år  + 200 kr
Ny kategori 8-14 år  - 300 kr
80 +  + 200 kr
80 + efterskänkt obl.  oförändrad
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Min tillbakablick 
på säsongen

Jag har sagt och skrivit det tidigare 
– oj, vilken säsong vi har fått 
uppleva under 2020. 

När jag började mitt uppdrag den      
1 april var jag dock uppriktigt orolig 
och naturligtvis handlade det om  
hur mycket Covid-19 kommer att på-
verka oss på Karlstad Golfklubb?        
I den frågan rymdes också ett flertal 
underfrågor och funderingar.

Hur kommer det att gå med spelet       
på banan, det sociala umgänget på     
anläggningen, medlemmarnas säker-
het, personalens säkerhet och deras 
eventuella sjukfrånvaro under pande-      
min, partnersamarbeten, greenfee- 
gäster, tävlingspel på klubben och för 
våra elitspelare med mera? Allt dess-
utom kopplat till ekonomiska och 
praktiska följder?

Nu sju månader senare så är jag glad, 
stolt och tacksam att kunna samman-
fatta att...

• Vi fick jättebra support från   
 Svenska Golfförbundet gällande   
 Covid-19, i form av tydliga  direktiv,  
 kontinuerliga dialoger och digitala  
 uppdateringar. Med detta hittade   
 vi en väg att säkerställa vår   

 anläggning och skapa en trygg   
 miljö hos er medlemmar, gäster   
 och personal.
• Jag har en mycket ambitiös och   
 lösningsorienterad kanslipersonal,  
 där det är en fröjd att få jobba med  
 Joha och Linda. Under sommaren  
 har även kansliet haft äran att ha   
 Tilde och Gustav i receptionen. 

• I rådande situation så har vi haft   
 våra Elitspelare extra mycket på   
 hemmaplan under sommaren. För  
 mig som är ny så har det varit   
 intressant och roligt att få lära   
 känna dessa härliga individer och  
 se hur målfokuserade de är och   
 hur många timmar de lägger på   
 sin idrott, allt under kontroll av   
 vår skickliga tränare Fredrik.   
 Också roligt att Oscar har kommit  
 bra in i sin nya roll som tränare på 
 klubben. Jag är även imponerad  av 
 Felix och Gabriels engagemang   
 med våra barn och ungdomsgrupper.

• Vi har haft en jättefin bana, där vi   
 har kunnat erbjuda tre härliga   
 9-håls slingor och Solslingan som   
 är en av Sveriges bästa korthåls-  
 banor. Hatten av för Pelle och   
 banpersonal som gjort ett fan-
 tastiskt arbete och med allt spel så  
 har det krävts extra insatser under  
 hela säsongen.
• Ingen i personalstyrkan har   
 drabbats av Covid-19, vilket hade  
 kunnat få mycket jobbiga konse-  
 kvenser på banan och anläggningen.

• Trots allt elände och distansering   
 har det varit intensivt spel och   
 träning på anläggningen. Vi har   
 kunnat erbjuda en bra och sund   
 sysselsättning för alla våra med-  
 lemmar. Summeringen är att   

MATHIAS SIDA

TEXT: MATHIAS ÅHLBERG
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 antalet spelade rundor på Karlstad  
 Golfklubb har ökat med över 30 %  
 gentemot föregående år. Smått   
 makalösa siffror!

• I allt ovan så införde vi ett nytt   
 bokningssystem med tillhörande   
 app-hantering och SGF införde det  
 nya världshandikappsystemet. Så  
 visst har vi haft våra utmaningar. 

• Till slut kunde vi också erbjuda        
 tävlingsspel på anläggningen.   
 Femdagars blev tyvärr inställd   
 men Golfveckan kunde genom-
 föras och även olika företags-
 tävlingar under sensommaren.  

• Under vårmötet fick vi en ny   
 ordförande. Lena Jonsson är   
 historisk som vår första kvinnliga  
 ordförande. Vi har idag en styrelse  
 som är mycket engagerad och   
 kompetent, som betyder väldigt   
 mycket för mig i vårt fortsatta   
 utvecklingsarbete. Inom kort   
 kommer vi presentera vår ”Vision  
 2025” med strategiska mål som   
 blir  viktiga riktlinjer för hur vi ska  
 driva verksamheten framåt.

Vi blickar framåt...
I slutet av november kommer vi att 
inviga vår nya inomhushall ”Drive 
in”. Den blir superfin och smått unik 
i Sverige. Få klubbar i landet kan     
erbjuda sina medlemmar och part-
ners en inomhushall av denna höga 
nivå för året-runt-träning.

Under vintern kommer vi se över vår 
tävlingskalender, där vi vill förbättra 
och utveckla vårt upplägg på täv- 
lingar under exempelvis Golfveckan. 
Ambitionen är även att skapa en 
klubbdag under KM med roliga event 
och tävlingar för alla medlemmar.

Utökat samarbete 
med externa partners
I vår inviger vår ”nya” partner 
CROBS sin Padelverksamhet på      
anläggningen. Jag tycker det ska bli 
ett trevligt tillskott i vår miljö och 
hoppas att många kommer att kom-
binera sitt golfspel med padel-  
matcher. 

Vi har ett nytt och givande samarbete 
med Nya Ekonomikompetens, som 
idag hjälper oss med olika ekonomi-
uppdrag.

Vi har nyligen förlängt vårt avtal 
med Abbe som krögare. Det är ett 
2-årsavtal och ambitionen från båda 
parter är att se över och utveckla      
erbjudande och samtidigt fräscha   
till restaurangens ute-/innemiljö.  
Utöver detta så finns även Abbe till-
gänglig under vintertid för att bland 
annat hantera catering och servering 
i nya inomhushallen.

Vi jobbar vidare under vintern med 
projekteringen av villatomterna, med 
målet att kunna presentera mer        
detaljer under våren. I detta ligger 
även nya träningsområdet ”Sheep´s 
range” som närmaste granne.

Stort tack för den gångna säsongen 
och jag ser redan fram emot kom-
mande – som för den som vill startar 
redan om några veckor!

Bästa hälsningar
Mathias Åhlberg, VD/klubbchef
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1. ANALYS 
Vi börjar alltid med att komma ut till er för att presentera 
oss och vårt koncept. Vi visar exempel på hur vi hjälpt andra 
företag för att ge dig inspiration och idéer till er profilering.
Vi tar in all information vi behöver, för att kunna uppfylla just 
era önskemål och förväntningar. Det kan vara allt från befintlig 
grafisk profil och koncept till tidsram och målgrupper. 

2.  IDÉ & KONKRETISERING
Ibland kan det vara svårt att veta vad man vill ha, hur man vill
ha det och hur det faktiskt kommer att bli. För att göra det så 
tydligt som möjligt för dig, kommer vi ut till dig och går igenom
vårt sortiment och visar produktprover. Vi visualiserar en
helhet med idéskisser, designförslag, applikationslösningar 
och färg- och materialprov. Därefter genomför vi storleksprov-
ning av klädsortimentet, gör delavstämningar och ändringar 
innan ni tar slutgiltigt beslut.

3. INKÖP & PRODUKTION
Att planera profilinköp kan vara lite knepigt, speciellt om
man aldrig tidigare köpt in denna typ av produkter. Efter att ha 
hjälpt tusentals svenska företag med sin profilmarknadsföring, 
har vi vanan inne. Tillsammans utformar vi en kostnadseffektiv 
och praktisk strategi för era inköp. Vi tar reda på vilka produkter
som bör lagerhållas och vilka som bör tillverkas mot order.  
Att volymerna blir korrekta och att allt kan levereras i tid.  
Vi utför också kvalitetskontroller för att säkerställa att allt
är enligt order. 

4. LOGISTIK
Vårt helhetskoncept innefattar också en välutvecklad logistik-
hantering som vi givetvis anpassar efter just era önskemål.  
Ni behöver bara säga vad som ska levereras vart, så ser vi till 
att det kommer rätt. Förutom själva transporten erbjuder vi 
också lagerhållning, e-handelslösning och paketering/inslagning.
Vårt mål är att det ska vara så smidigt som möjligt för dig att 
beställa profilprodukter.  

5. EFTERSERVICE
Från start till mål. Det är New Wave Profile - Full Service Concept. 
Vår service till dig fortsätter, även när allt är levererat. Du kan 
alltid vända dig till vår kundtjänst om du behöver hjälp med 
exempelvis garantier, reklamationer, kompletteringar eller
NKI-undersökning.

Som Skandinaviens största kedja inom profilkläder och profilreklam, har vi möjligheten att erbjuda ett 
helhetskoncept i skapandet av dina profilprodukter. Vi hjälper dig med allt, från första skiss och hela vägen 
till leverans och efterservice. Det spelar ingen roll om du har ett mindre lokalt företag eller ett stort internationellt, 
vi anpassar oss efter dina behov och dina önskemål, så att du får en profil att trivas med.  

FULL SERVICE CONCEPT
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med medgåva* tillfällig  skatteregel   
      2020**

*
Medgåvan är en fysisk present 
som följer med kortet när detta 
överlämnas personligt.
Årets medgåvor  presenteras ovan 
till höger. Vi reserverar oss för att 
vissa medgåvor kan ta slut.

**
En tillfällig skatteregel för 2020, kopplad till regeringensåtgärdspaket 
i samband med Covid-19-pandemin ger dig möjlighet att uppgradera
din julgåva som blir fullt avdragsgill upp till 800kr exkl moms. 
Om du kan, ta detta tillfället i akt att visa uppskattning bortom det normala! 

tillfällig  skatteregel   
      2020**

En fraktkostnad på 79:-
tillkommer på alla 
gåvokort. 
Den faktureras 
separat.
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DU GER.
MOTTAGAREN 

VÄLJER.
Gåvokort blir en allt mer självklar modell för många 
organisationer att lösa julklappen till de anställda. 

Logistiken blir enkel, alla kan välja den klapp som passar 
de egna behoven och den egna smaken. Mervärden som 

kundanpassad kortdesign, medgåvor och olika rabatterbju-
danden förstärker gåvokortslösningen ytterligare.

vår enklaste 
kortlösning

NYHETER

KÖK

BÄDD & BAD

INREDNING

SPORT & FRITID

KLÄDER

SMYCKEN

MEDIA & ELEKTRONIK

BARN & HUSDJUR

VÄLGÖRENHET

För att få en bild av utbudet, gå in på 

dinklapp.se med respektive valörs 

demokod och se i realtid vilka 

varumärken och produkter som finns 

att välja bland. Det finns alltid minst 

100 gåvoprodukter från många 

varumärken, främst svenska, att 

välja mellan.

FRAKTER & LEVERANSER

Prover debiteras och krediteras efter retur i orginalförpackning och oskadat skick.
Leveranstider enligt överenskommelse men är normalt 3-5 veckor på lagervaror. 
Vissa varugrupper kan dock ha längre leveranstider. Vi förbehåller oss rätten att ta 
ut expressavgift i de fall leveranstiden understiger 5 arbetsdagar. Leveranstiderna 
gäller efter godkänt märkningskorrektur.

ALLMÄNNA BETALNINGSVILLKOR

• Moms, frakt och ev. märkning tillkommer om inget annat anges. 
• Angivna priser är rekommenderade cirkapriser och giltiga längst 
   t o m 31 december 2020. Vi förbehåller oss dock rätten till prisjusteringar 
   p g a prisförändringar utanför vår kontroll, t ex stigande råvarupriser. 
•Vi reserverar oss för feltryck, eventuell felaktig färgåtergivning i 
  tryck samt eventuell slutförsäljning.
•Betalningsvillkor 10 dagar netto efter kreditprövning eller enligt 
  avtal, annars efterkrav. 
•Nya kunder betalar 50% mot postförskott efter kreditprövning. 


