
 

 

LATHUND– 
INTERNSHOPPEN 
 
Gymnastikförbundets internshop är en del av Gymnastikshoppen.  
I internshoppen finns möjlighet att beställa profilkläder. Kläderna är 
framtagna i samarbete med Craft Sportswear. Shoppen drivs och  
distribueras av NeH. 
 

UTBILDARE 
 
Länk till shoppen: https://shop.neh.com/gymintern/ 
 
Inloggningsuppgifter  
Användare: utbildare 
Lösenord: 123utb123 
 
Vem vänder sig shoppen till: Utbildarshoppen vänder sig till dig som är utbildare inom  
någon av Gymnastikförbundets kurser. I shoppen erbjuds en kollektion med träningskläder 
bestående av basplagg som t-shirt/linne, byxor/tights/shorts och överdragströja som ska 
nyttjas vid utbildningsuppdrag för Gymnastikförbundet. Ansvariga för att distribuera 
inloggningsuppgifter och värdekoder är medarbetare på Gymnastikförbundets nationella 
kansli med ansvar för utbildning.  
  
Så mycket får jag handla för: Årligen sätts en budget för att täcka behovet av profilkläder till 
utbildare, som bekostas av Gymnastikförbundet. Nya utbildare får välja ett startkit.  
Kompletteringar görs till de utbildare som håller i många kurser. Självklart finns möjligheten 
att köpa till mer kläder, men görs då på egen bekostnad. 
 
Värdekod: Vid beställning av startkit eller kompletteringar bekostade av Gymnastik- 
förbundet, erhålls en värdekod bestående av motsvarande summa. Värdekoden används vid 
utcheckningen i shoppen och dras då från den totala summan av beställningen. Värdekoder 
delas ut av medarbetare på Gymnastikförbundets nationella kansli med ansvar för  
utbildning, via mejl.  
 
 
Instruktioner - beställning: 
 

- På shop.neh.com/gymintern/ fyller du i inloggningsuppgifterna, som du hittar längre 
upp i dokumentet.  

- Väl inne i shoppen finns, i menyraden, på övre delen av sidan knappen Utbildare. 
Klickar du in på den visas hela sortimentet i utbildarkollektionen. 
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- Klickar du dig vidare in på någon av produkterna visas information om plagget.  
Här kan du även se en storleksguide för att lättare avgöra storlek. 

- Fyll i färg, storlek och antal. Lägg i kundvagnen. 
- I kundvagnen kan du enkelt se vilka plagg du lagt till.  
- Är du klar med beställningen fyller du i dina uppgifter under Leveransadress. 
- Fyll i det telefonnummer och den mailadress dit du vill att orderstatus ska skickas.  
- Om du erhållit en värdekod klickar du i Jag har en kupongkod. Där fyller du i koden och 

trycker Applicera. Värdet på koden dras från totalsumman. Har du beställt varor för 
ett värde utöver värdekodens summa betalar du resterande belopp med kort, Swish 
eller faktura. Vänligen nyttja hela värdekupongens värde.  

- Klicka i Jag har läst och godkänner köpvillkoren. Köpvillkoren hittar du i menyraden 
högst upp på sidan under Information & Köpvillkor.  

- Skicka in din beställning genom att klicka på Genomför beställning. 
- Kort efter att beställningen är inskickad får du ett mejl, från NeH Svenska, med en  

orderbekräftelse och en länk till en sida där du kan följa din beställning. 
- Den förväntade leveranstiden är 2-3 veckor. 
- När beställningen är på väg till dig får du en notifikation via mejl. 
- Var uppmärksam på att paketet kommer från NeH Svenska så du inte missar din  

leverans. Vid utebliven upphämtning av paket debiteras beställaren. 
 
Reklamation & returer: Du har rätt att reklamera dina produkter upp till 36 månader efter  
köpet. I orderbekräftelsen skickas det med en länk till ett reklamationsformulär. Har du 
tappat bort denna länk går det bra att kontakta NeH via kontaktformuläret i shoppen så får 
du hjälp därifrån. Ångerrätten gäller ej på tryckta eller broderade produkter. 
 
Har du frågor tveka inte att höra av dig till utbildning@gymnastik.se.   
 
Vi ser fram emot din beställning!  
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