
FAQ 
 

Logga in via hemsidan - www.kappis.se (se flik Logga in)- https://www.kappis.se/logga-in/ 

 

Glömt lösenord: Man kan alltid beställa nytt lösenord via hemsidan- se denna länk: 

https://www.kappis.se/glomt-losenordet/  

 

English speaking - You have a flag on website wher you can change to English - se right corner on 

website  

 

Ålderspärr - Innebär att man inte kan boka plats om barnet inte är inom ålder som uppges för grupp . 

Boka då nivå där ålder passar så ordnar vi ev felaktiga nivå vid kurs-start. 

 

Vilken nivå? Läs förkrav innan där det finns viss ledsagning samt ålderstruktur(tänk då på ålderspärr) 

. Är ni osäker, boka plats på den grupp ni tror så löser vi ev felaktiga bokningar vid terminstart så ni 

har plats då dessa tar slut ganska omgående 

 

Ej inloggad - Är man inte inloggad kan man inte boka plats 

 

Konton: 1 konto för varje barn och dess personummer (om syskon)  

 

Inloggning vid fler konton : Har man fler barn viktigt att man loggar ut från en kontot innan man 

loggar in på nästa ,alternativt kan man ha två olika webläsare . 

 

Betalning: Det är direktbetalning med kreditkort (ej faktura) så ha ert kreditkort tillgängligt vid 

bokning . Vid problem i samband med betalning och det avbryts så ligger bokning kvar och ni kan 

sedan logga in på konto och gå till flik "Fakturor" där ni byta kreditkort alt betala direkt via 

bank(5dagar) 

 

Osäker om betalt: Är man osäker om betalning är genomförd så kan man alltid logga in på konto och 

se om bokning är bokförd som betald eller ej . Titta där innan ni kontaktar oss 

 

Medlemsavgift: Vid plats HT2019 så blir ni ordinare medlem som innebär att ni debiteras förutom 

träniingsavgift på xxxxkroner så debiteras ni även en medlemsavgift på 300kr som gäller för 2019 . 

 

Platstillgång : Det är begränsat med platser för nya medlemmar /simmare då vi tilldelats färre 

bassängtider. Vi på "lobba" med att få fler tider så kan dyka upp fler tider löpande så får ni inte plats 

och väldigt gärna vill börja hos oss så ha löpande utkik på hemsidan då nya tider kan dyka upp . 

 

Varför grupper fullbokade direkt? Många platser är förbokade via den förtur som de som deltagit i 

ordinarie grupper har (därav många fullbokade grupper) 

 

Förtur HT19- Ingen FÖRTUR/GARANTERAD PLATS för ni som deltagit i vårintesivkurser samt ev 

sommarsimskolor 



 

Köplats : Risk att många grupper redan är fullbokade men går ställa sig på kö på önskad grupp . Blir 

en del avbokningar från "gamla medlemmar" så platser uppstår så kan vara bra att ställa sig på kö. 

 

Semestertider : Under perioden 29juni till 14juli så är kansli stängt för frågor och support gällande 

HT2019 . Mejla till kansli på skk.kansli@kappis.se 

 

Svar på mejl: Från vecka 29 så är kansli bemannat och svar kommer då att ges inom 3-5arbetsadagar 

gällande HT2019 

 

Sommarsimskolor: Finns fortfarande plats på många av våra sommarsimskolor . Där hare vi support 

hela sommaren via mejl 

 

Med vänliga hälsningar 

Christer Lindqvist  

Bredd och verksamhetsansvarig 

SKK – www.kappis.se 

E-post: skk.kansli@kappis.se 


