Ta chansen och beställ IFKs Nya Orienteringskläder!
Detta är den design som har röstats fram för IFK Kirunas nya orienteringsdräkt.
Byxorna kommer att vara enfärgade blå. Klubbnamn och reklamtryck
tillkommer.

Följande modeller är aktuella:
Tröja
TRIMTEX Modell Extreme (något strechigt tyg med dragkedja i halsen). Lång
eller kort ärm.
Byxor
Klubbstandard: TRIMTEX modell ”Basic”, långa ben, enfärgad.
Alternativ: TRIMTEX modell ”Extreme”, korta ben (måste användas med
benskydd eller orienteringsstrumpor).
För att få mer information ang modellerna gå in på www.trimtex.se
Priser
Ungdomar (upp till 20 år)
Tröja ”Extreme”, kort el lång ärm
Byxa ”Basic”, långa ben.
Totalpris tröja+byxor 300 kr (nedsatt pris).
Om alternativ byxa ”Extrem” väljs tillkommer 140/330 kr (beroende på totalt
antal som beställs) samt kostnad för strumpor/benskydd.

Vuxna
Pris för vuxna bestäms utifrån hur många dräkter som beställs samt hur många
sponsorer vi kan få in. Prel kommer dräkterna att sponsras mellan 200-300
kr/person (100-150 kr/del).
Nedan redovisas grundpriserna, utan sponsring:
Tröja ”Extreme”, kort ärm
Tröja ”Extreme”, lång ärm
Byxa ”Basic”, långa ben
Byxa ”Extreme”, kort

559 kr
625 kr
305 kr
440/629 kr (beroende på totalt antal som
beställs)

OL-strumpor, benskydd
OL-strumpor standard (marinblå)
OL-benskydd (marinblå)

169:-/st
299:-/st

Storlekar
Dräkterna kan beställas i följande storlekar:
130 cm, 140 cm, 150 cm
Herr: XS, S, M, L, XL, XXL
Dam: XS, S, M, L, XL, XXL
Provstorlekar finns på IFKs kansli, tel: 129 80.
Beställning av dräkter
Dräkter beställs på bifogad blankett.
Beställningen ska skickas till IFKs kansli alt mailas till:
pia.r.lindholm@gmail.com senast 17/5.
Leverans och betalning
Leveranstid är ca 6 veckor från att beställningen skickats till TRIMTEX. I bästa
fall har vi dräkterna i början av juli.
Betalning via inbetalningskort, vilket erhålls i samband med uthämtning av
dräkterna.

Beställning Orienteringsdräkt
Namn: __________________________________________________
Storlekar:
130 cm, 140 cm, 150 cm
Herr: XS, S, M, L, XL, XXL
Dam: XS, S, M, L, XL, XXL
Ringa in/Markera ditt valda alternativ!

Tröja
Tröja ”Extreme”, kort ärm
Tröja ”Extreme”, lång ärm

Storlek: ______________
Storlek: ______________

Byxa
Byxa ”Basic”, långa ben

Storlek: ______________

Byxa ”Extreme”, kort

Storlek: ______________

Strumpor/benskydd
OL-strumpor standard (marinblå) Storlek: ______________ (Stlk XS-XL)
OL-benskydd (marinblå)

Storlek: ______________(Stlk 34-45)

Beställningen ska skickas/lämnas till IFKs kansli (Idrottsvägen 10, Matojärvi)
alt mailas till: pia.r.lindholm@gmail.com. senast 17/5.

