
Klubtøj 
Vores klubtøj er i farven Navy og med hvidt tryk. Som standart er 

der tryk på ryggen, alternativt kan der også komme logo tryk på 

venstre side af brystet. 

Syntes du at der kunne være andet, så kontakt klubben med din forespørgsel. 

T-shirt  

Ekstra slidstærk T-shirt. Fire-lags halsrib, nakke- og skulderbånd og nakkespejl. T-shirten har 

gennemgået en forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, både før og efter 

indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid. 

Nr.: 40510 Børne model str. 4/6 – 8/10 – 12/14  110 kr, med bryst tryk 147 kr. 

Nr.: 300 Herre model Str. XS – 6XL   141 kr, med bryst tryk 178 kr. 

Nr.: 312 Dame model str. XS – 6XL   141 kr, med bryst tryk 178 kr. 

 

hoodie  

Klassisk hættecardigan med kængurulomme i ny og opdateret pasform. High-cut 

halsafslutning og gennemgående lynlås. Snøre i hætte og rib ved ærme og bund. Kraftig 

kvalitet. Blød, børstet inderside. 

Nr.: 40638 Børne model str. 4/6 – 8/10 – 12/14  273 kr, med tryk bryst 310 kr. 

Nr.: 638 Herre model str. S – 6 XL806   317 kr, med tryk bryst 354 kr. 

Nr.: 639 Dame model str. XS – 3XL   317 kr, med tryk bryst 354 kr. 

 

Cardigan  

Cardigan i kraftig kvalitet med gennemgående lynlås samt to sidelommer. 2 x 2 rib i krave, 

ærme samt bunden. Børstet inderside. 

Nr.: 628 Herre model str. S – 4XL   349 kr, med tryk bryst 386 kr. 

Nr.: 629 Dame model str. S-4XL   349 kr, med tryk bryst 386 kr. 

 

 

 



Klubtøj 

Fleece Cardigan  
 

Blød, tætstrikket fleececardigan i super kvalitet til aktiv brug. Tåler vask ved 60 grader. 

Slidstærk lynlås i både front og sidelommer. Rundede skæringer i siden og på ærmerne. Den 

bløde Zip'n'Mix active fleece fungerer som et ekstra isolerende lag, når den kombineres med 

Zip'n'Mix skaljakke (0774). 

Nr.: 806 Herre model str. XS-4XL   285 kr, med tryk bryst 322 kr. 

Nr.: 807 Dame model str. S-3XL   285 kr, med tryk bryst 322 kr. 
 

Letvægts jakke  

 

Casual letvægtsjakke i superblød, vandafvisende og vindtæt kvalitet. Der er quiltede detaljer 

front og bag samt på ærmer. Skjulte sidelommer med lynlås samt ærmer med indvendig 

elastikafslutning. For i kontrastfarve og med snor regulering i siden, så der kan skærmes for 

blæst og træk. 

Nr.: 814 Herre model str. S-6XL   473 kr, med tryk bryst 510 kr. 

Nr.: 815 Dame model str. XS-3XL   473 kr, med tryk bryst 510 kr. 

 

Letvægts vest  

 

Casual letvægtsvest i superblød, vandafvisende og vindtæt kvalitet. Der er quiltede detaljer 

front og bag. Skjulte sidelommer med lynlås samt ærmegab med indvendig elastikafslutning. 

For i kontrastfarve og med snor regulering i siden, så der kan skærmes for blæst og træk. 

 

Nr.: 0820 Herre model str. S-6XL   435 kr, med tryk bryst 472 kr. 

Nr.: 0821 Dame model str. XS-3XL   435 kr, med tryk bryst 472 kr. 
 

 

 

 


