Hur du beställer SK Lödde utrustning via Stadium
1. Första steget är att gå in på Mina sidor och stödja klubben SK Lödde – genom att stödja
föreningen får du din bonus som vanligt och vid köp på föreningssidan samtidigt som det
genereras bonuspoäng till klubben.
A. Gå in på Stadium.se och välj Logga in eller följ länken https://www.stadium.se
B. Välj Stöd din förening i menyvalen som dyker upp, se inringat val.

C. Sök efter SK Lödde

2. Gå sedan in på Stadiumteamsales.se eller följ länken nedan så kommer du rakt in i
föreningens beställningssida https://www.stadiumteamsales.se/sklodde/simning
3. För att kunna beställa registrerar du dig som webbkund.
A. Klicka på gubben i övre högra hörnet samt Registrera dig här i det nya fönster som
dyker upp.

B. Registrera dina uppgifter.
Glöm inte att även fylla i ”butiks- & föreningsuppgifter” som ska vara Stadium Lund
samt SK Lödde.
C. Gå sedan in på sidan Stadium Teamsales igen eller följ länken
https://www.stadiumteamsales.se/Login och logga in med din mail och lösen som du
precis registrerat.
Nu kommer du in på klubbens profilkläder och du har en korg efter gubben i övre
högra hörnet, vilket betyder att du är registrerad medlem och kan nu börja beställa.

D. När du går vidare med din beställning dyker frågan upp om referens. Ange xxx här.
Denna används endast om man beställer för en hel grupp som t ex Simiaden Vit.
E. Kontrollera din order, godkänn villkoren och tryck på skicka order.
Observera att namntryckta varor EJ går att returnera såvida det inte finns påtagligt
fel på varan eller storleken inte stämmer överens med det du beställde.
Dina varor kommer till Center Syd i Löddeköpinge.

Till årsskiftet ska du kunna betala precis som när du shoppar i vanligt fall på Stadium på
nätet och slippa göra detta vid kassan. Detta kommer du att märka, och vi kommer att lägga
ut information på hemsidan.
För att prova storlekar kan du tyvärr inte göra detta på Center Syd, utan får åka in till
Stadium på NOVA. Vi jobbar på att ändra detta och informerar på hemsidan när vi lyckats.
Välkommen till SK Löddes föreningsprofil!
Mvh
SK Lödde

