
 

Hei dere 

 

For å synliggjøre klubben vår har vi nå bestemt oss for å bestille oss overtrekk klubbklær 

med logo. Vi har valgt å gå inn for lokalt innkjøp, med Umbro som klesmerke, da dette er 

rimelig, enkelt, god service, samt at vi få satt på eget klubbemblem framme på jakke og 

framme på bukse. Leverandør er Sport1 Dypvik. Prisene som vi opererer med er rabattert 

og sterkt subsidiert av klubben! 

 

Alle som er medlemmer kan bestille, men vi har budsjettert med et innkjøp av 25 logoer, så 

skulle det bli flere bestillinger enn dette, må vi nok redusere noe på antallet. Medlemspris: 

200/100 kr for hhv. familie og enkeltmedlem. 

 

Vi gjennomfører en fellesbestilling, men gjør oppmerksom på at hver enkelt medlem må 

selv ta ansvar for å sjekke/vurdere størrelser og varetype, slik at en evt. reklamasjon blir 

gjort personlig!   

 

Bestilling sendes på mail evt. sms til undertegnede: runestromsvik@hotmail.com eller 

918 66 181. Frist for bestilling: 17. juli. 

 

Bestillingen må inneholde følgende (flere klær kan bestilles): 

 

Bestillers navn: 

Telefon.nr: 

Klestype: 

Størrelse:  

 

 

Aktuell farge er svart, i kombinasjon med gult, alternativt hvit + vår logo (25 stk) 
  

Vedlegg: Type: Fargenr: Tilbud fra Dypvik: Medlemspris 
m/logo: 

1 Umbro vision rain jacket 981 De har S, XXL og XXXL 345 

2 Umbro vision windbreaker 984 De har M, L, XL, XXL og XXL 195 

3 Umbro vision hood top 984 Svart gul: S, XL, XXL og XXXL 195 

4 Umbro vision half zip top 984 De har alle str. 195 

5 Umbro UX-1 travel jacket 980 De har alle str. 365 

6 Umbro UX-1 rain jacket 980 De har fra L og opp. 445 

7 Umbro UX-1 TRN jacket 984 De har alle str.  345 

8 Umbro UX-1 TRN pants 984 De har alle str.  245 

9 Umbro UX-1 half zip 984 De har alle str.  285 

10 Umbro core rain jacket 060 Tomt. Kommer inn ca 1/9 365 

11 Umbro core training pant 980 De har alle str.  205 

 

 

Reipå, den 7/7 – 2018 

For Meløy Orienteringsklubb 

Rune Strømsvik 

  

mailto:runestromsvik@hotmail.com


 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 


