VARNHEMS IF KLUBBKLÄDER 2017
Hej Klubbmedlem i Varnhems IF!
Tillsammans med ledare i din klubb har vi valt ut de produkter som skall ingå i er klubbprofil säsongen 2017.
Genom att fler i klubben beställer samma produkter vinner ni minst två fördelar – dels ger de samlade inköpen en betydligt bättre prisbild, dels
blir klubbidentiteten stark och bygger gemenskap i klubben. I år kommer profilen innehålla nya Adidaskläder i forma av bla. byxa,
träningstop/jacka, vindoverall och väskor.

Så här gör du din beställning av klubbkläder:
Utprovning och beställning sker på INTERSPORT butiken på Stallsiken i Skövde följande dagar och tider:
Måndag 20/2 och tisdag 21/2 (v. 8)
Klockan 15:00 – 19:00.
Tisdag 28/3 och onsdag 29/3 (v.13 )
Klockan 15:00 – 19:00.
Det är viktigt att du håller dig till just dessa eftermiddagar, eftersom det är då vi har provkläderna på plats i butik och kan ta upp beställningar.
I priserna ingår klubbmärke och Intersport-tryck på alla överdelar och ryggsäck. Om du vill ha namn eller initialer på något eller några av
plaggen så tillkommer följande: Ryggnamn 80:- /plagg. Initialer 40:- /plagg.
Vi räknar med att din beställning finns att hämta i klubbstugan 4-5 veckor från beställning.
Information kommer att finnas på klubbens hemsida när kläderna finns att hämta.
Du betalar din beställning på INTERSPORT när du beställer produkterna.
Under just dessa dagar lämnar INTERSPORT 20% rabatt på ett helt köp i butiken (gäller ord. priser) samt 10% rabatt på redan nedsatta
fotbollsskor. Detta gäller medlemmar i Varnhems IF, säg till i kassan innan du ska betala.
VÄLKOMMEN!
Hälsningar från oss på INTERSPORT i Skövde!
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VARNHEMS IF 2017
Eget lager

Eget lager

TIRO Traning Jacket
Overallsjacka i Clima Lite-material
för överlägsen fukttransport.

TIRO17 Traning Top
Overall i Clima Lite-material för
överlägsen fukttransport.

JR / 116 – 164
SR / XS – XXL

JR / 116 – 164
SR / XS – XXL

439:- ord. 539:479:- ord. 589:-

Går att köpa i separat
över/underdel

399:- ord. 489:439:- ord. 539:-

Eget lager

TIRO17 Traning Pant
Träningsbyxa i Slim Fit
och Clima Cool.
JR / 116 – 176
SR / XS – XXL

Tiro17 VINDOVERALL
Vindoverall i lättvikt funktionsmaterial
med hel dragkedja. Med luva.

319:- ord. 399:399:- ord. 499:-

JR / 116 – 164
SR / S – XXL

718:- ord. 888:838:- ord. 1038:-

Eget lager
Eget lager

Core T-SHIRT & Parma SHORTS
Set med tränings T-shirt och shorts i
funktionsmaterial.
JR / 116 – 164
SR / S – XXL

348:- ord. 468:348:- ord. 468:-

Core Regnjacka
Regnjacka med justerbar luva och
sidofickor. Foder i nät för effektiv
luftcirkulation.
JR / 116 – 164
SR / S – XXL

Priserna ovan är inklusive tryck av klubbmärke på överdel.

319:- ord. 389:359:- ord. 439:-

Eget lager

Eget lager

Tiro Ryggsäck
Ryggsäck med justerbara axelremmar.
Stort fack som är lätt att packa. Liten
ficka på framsidan.

Tiro Väska
Ventilerat skofack, vadderad och
reglerbar axelrem. Ytterfack med
dragkedja.

Onesize / 319:- ord. 389:-

S / 319:- ord. 389:M / 359:- ord. 439:-
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