Klubbkläder
Klubben beställer kläder i klubbdesign från Trimtex 1-2 ggr/år. I år har vi inte gjort någon beställning
utan nyttjat lagret, men nu kommer det många frågor varpå jag planerar att lägga en beställning inom
kort.
Preliminär tidplan för inköp av nya klubbkläder och vad du ska göra för att beställa kläder:
•

•

•
•

16/10 Sista dag för oss medlemmar att beställa kläder för nybeställning. Maila din beställning
till klader@molndaloutdoor.se. Vad som kan beställas framgår av tabell på nästa sida. Kläder
som finns i lager kan erhållas direkt. Märk ditt mail Kläder MOIF och skriv tydligt vad du vill
beställa dvs modell samt storlek. Ni som mailat tidigare i höst sommar får gärna maila igen.
17/10 Beställningar sammanställs. Meddelande för ev. justering av beställning går ut till dem
som beställt plaggtyp med färre än 3 beställningar. (5 är minimiantal för klubben att köpa in
och vi vill hålla nere mängden pengar bundet i klubbkläder).Snabb återkoppling krävs!
19-31/10 Order läggs hos Trimtex. Brukar ta några dagar då design ska godkännas etc.
Leverans från Trimtex sker 5-7 veckor efter att jag godkänt beställningen så åtminstone
preliminärt till jul

Plagg som beställs men som inte har en köpare läggs i klubbens lager och säljs till klubbens
medlemmar. Plagg enligt tabell på nästa sida finns nu preliminärt i lager. Kontakta Johanna på
klader@molndaloutdoor.se om du är intresserad av att prova eller köpa något plagg. För att få info om
plaggen rekommenderas besök på Trimtex hemsida.
Storlekarna är svårbedömda. Ungdomskläderna är generellt små, åtminstone i de mindre storlekarna,
medan uppfattningen om unisex/damkläderna varierar varför jag rekommenderar att man provar en
intilliggande storlek om den storleken man egentligen söker inte finns i lager. Kläderna finns hemma
hos Johanna på Helenedalsvägen 11 dvs ca 500 m från klubbstugan.

Möjlighet att sponsra Mölndal Outdoor!
Klubben har ett avtal med Mölndal Energi vilket
gör att deras logga numera syns på de
överdelar vi gör nybeställning av. Sannolikt
finns det fler företag som vill sponsra klubben
och vår verksamhet. Om du arbetar på ett
företag som har intresse av att sponsra
Mölndal Outdoor så kontakta mig snarast på
klader@molndaloutdoor.se för mer info.
Kanske blir det inte klart till denna beställningsomgång men det är inte omöjligt samtidigt som
det kommer fler beställningsomgångar.
Sponsorpengarna har tidigare bl.a. använts till
att stötta vår barn- och ungdomsverksamhet.
Tex har alla barn och ungdomar som gått

nybörjarkurs eller genomfört minst en tävling
fått en jättefin tränings t-shirt i klubbmodell.

MOIF-namn

Trimtex-namn

Pris (kr)

Finns i klubblagret/
kommentar

Unisex/
dam

Ungdom

Feather löparjacka

Feather Jacket

1200

-

L

Överdragsjacka, f.d. träningsjacka

Trainer Jacket

940

685

160, M

Träningsbyxor (svarta)

Trainer Pants TX SZ Black

530

500

140, M

Träningsjacka Element (Winter)

Element Jacket 2.0

1460

1020

Orienteringströja Rapid (lång ärm)

Rapid 2.0 O-shirt LS

470

330

Orienteringströja (lång ärm)

Trail Shirt LS

570

400

Orienteringströja Rapid (kort ärm)

Rapid 2.0 O-shirt SS

420

300

Orienteringströja (kort ärm)

Trail Shirt SS

500

350
250

Kommer endast köpa in en
modell av dessa orienteringströjor med lång ärm. Köper den
modell flest önskar.
Trail shirt LS finns i lager i stl S,
M, L
Kommer endast köpa in en
modell av dessa
orienteringströjor med kort ärm.
Köper den modell flest önskar
Endast klubblager stl 130, 140,
160

Orienteringströja äldre modell (kort
ärm)
Träningstajts svarta

Trail/adapt long tights

520

350

Tränings t-shirt (utan loggor)

Free T-Shirt Short Sleeve

310

220

Endast klubblager stl M, M (W)

Sponsortröja

Free T-Shirt Short Sleeve

200

150

Träningslinne

Fast Singlet

390

130, 140, 150, 160, S, M, L, Xl,
XXL, S(W), M(W)
Endast klubblager stl S, M

Träningstajts i klubbdesign
¾ Längd

Run 2.0 ¾ tights

570

400

Träningstajts i klubbdesign
¾ Längd
Träningstajts i klubbdesign

”Äldre modell”

510

Köps ej in så länge aktuell
storlek finns i lager i äldre
modell
Endast klubblager M, S(W)

Run 2.0 Long tights

620

435

Träningstajts i klubbdesign

”Äldre modell”

580

435

Köps ej in så länge aktuell
storlek finns i lager i äldre
modell
Endast klubblager S, XL, 140

Cykeljacka avtagbara ärmar

Elite Lightshell RS-Jacket

1620

1140

L

Cykeljacka

Elite lightweight Jacket

1100

770

L, S(W)

Cykeltröja kort ärm-ny modell

Elite Shirt 2.0 Short
Sleeve

760

530

Cykeltröja kort ärm- äldre modell

Elite Shirt – Short Sleeve

650

M. S(W) Köps ej in så länge
aktuell storlek finns i lager i
äldre modell
Endast klubblager L, L(W)

Cykelbyxor (med hängslen)

Elite Bib Shorts

980

Triathlonshorts, lager

Triathlon Shorts

700

530

160, XL, S(W)

Triathlonlinne, lager

Triathlon singlet

610

Cykelkläder

Triathlon

S(W), M(W), L(W)

Triathlonlinne, klubbens tidigare
lånelinnen. OBS alltså begagnade
Triathlonshorts

250
Drive Tri Shorts

720

510

Triathlonlinne

Drive Tri Singlet

700

500

Mössa

Bi-Elastic Cap

280

Mössa Merinoull

Pulse Merino Cap

300

Mössa Längdåkning

Vision Race Cap

300

Pannband

Bi-Elastic Air Headband

180

Pannband Merinoull

Pulse Merino Headband

220

Hårband

Speed Headband

80

Tas ej hem i storlekar som där
vi har den äldre modellen i lager

Accesoarer

Buff

S, L, XL

S, L

58

130

Badmössa*
Samtliga överdelar trycks med våra sponsorers företagsloggor på ena ärmen

One size
50

Ej Trimtex

