Helsingborgs Roddklubb: Kläder 2018
Vi har ett antal HRK-kläder på klubben. Alla i hög kvalité och bra funktion. Nedan ser du
vårt befintliga utbud och vad respektive plagg kostar.
Prova kläder: Hör med styrelsen och bestäm en tid på klubben så kan du prova kläder och
hita rätt storlek.
Betalning: Bankgiro:729-0455 eller Swish: 123 224 59 18. Skriv i meddelande: "Ditt namn + kläder"
Inte rätt storlek: Om du inte hittar rätt storlek så notera vilken storlek du vill ha. Klubben gör ny beställning av
kläder cirka en gång per år.
Dessa plagg ser vi till att alltid ha på lager

T-shirt funktion
260 kr

Om slut. Minsta antal 10 st

T-shirt Race
300 kr

Långärmad tröja: 370 kr

Slips (smal eller bred): 180 kr
Bröstnäsduk: 100 kr
HRK - patch: 50 kr

Om slut. Minsta antal 30 st

Korta tights: 260 kr
Långa tights: 370 kr

Roddväst: 530 kr

Roddräkt:
350 kr

Pikétröja: 400 kr

Duncan-tröja:
450 kr

Helsingborgs Roddklubb: Kläder 2018
Vi har ett antal HRK-kläder i en mängd olika typer av plagg.
Samtliga plagg är av hög kvalité och har bra funktion.
Nedan ser du vårt befintliga utbud och vad respektive plagg kostar.

Priser för roddkläder:
T-shirt Funktion: 260 kr
T-shirt Race: 300 kr
Långärmad tröja: 370 kr
Korta tights: 260 kr
Långa tights: 370 kr
Roddväst: 530 kr
Roddräkt: 350 kr
Duncan tröja: 450 kr
Pikétröja: 400 kr
HRK-slips: 180 kr
HRK-bröstnäsduk: 100 kr
HRK-patch: 50kr

Betalning:

Pengarna betalas in till klubbens bankgiro:729-0455.
Swish: 123 224 59 18
Skriv i meddelande: "Ditt namn + kläder"

Prova kläder:

Hör med styrelsen och bestäm en tid på klubben så kan du
prova kläder och hita rätt storlek.

Inte rätt storlek:

Om du inte hittar rätt storlek så notera vilken storlek du vill ha.
Klubben gör ny beställning av kläder cirka en gång per år.
(OBS! Klubben beställer endast vid behov)

Storleksguide tävlingskläder

Kortärmad tröja, Långärmad tröja, Korta tights, Långa tights, Roddväst samt Roddräkt

