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Prøvekveld
for medlemmer i Folldal IF

Sted: Folldal MX Sport
Mandag 3. september
Kl. 18.00-20.00
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Adidas


Adidas Treningsdress – for både barn og voksen
Jakken er rød.
Buksen er svart.



Navn/bokstaver kan strykes på denne dressen mot gebyr (kr 50,- per dress)



Adidas shorts – for både barn og voksne
Shortsen er svart.

Adidasklærne bestilles på eget skjema – skjema legges ut på www.folldal-if.no .
Bindende bestilling med signatur leveres senest innen mandag 10. september 2018.
til FIF v/Hege Brennodden mobil 90698152, e-post: hegebrennodden@hotmail.com

Klærne hentes og betales på MX-Sport. Før utlevering strykes det på sponsormerker og
FIF-logo.
Følg med på www.folldal-if.no, melding legges ut der når klærne kan hentes.

2580 FOLLDAL

Fotball

-

Håndball

-

Orientering

-

Ski

Swix
VINTER / UTE fra SWIX (nettbutikk)







SWIX Overtrekksdress Star X Jakken er i microfiber med nettfôr foran og lycra stretchparti i ryggen og langs armene.
Dressen er egnet for trening.
Swix Overtrekksdress Mission X
Swix Star X Vest softshell
Swix Nordic Racingdress
SWIX skilue Team X
SWIX pannebånd

Se nettbutikk for priser og bestilling.

Nettbutikk er åpen. Hver enkelt bestiller og betaler
i nettbutikken.
Nettbutikken er åpen fra 3. - 10. september 2018.
Logg inn via denne link: http://teamservice.original.no
Brukernavn: folldalski

Varene leveres til MX Sport Folldal ca. 6 uker etter stengedato.

NB! SWIX-klær kan kun bestilles på høsten (en gang per år).
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Swix-dunjakke:
Bestilles direkte hos MX Sport Folldal.
Jakken kan prøves i butikken.
Bestilles på eget skjema.

Det blir 20 % på alt i butikken under prøvekvelden
(gjelder ikke allerede nedsatte varer).
Rabattordningen og bestilling av klubbklær gjelder
kun for medlemmer i FIF.
Ønsker du å bli medlem?
Ta kontakt med FIF v/ Hans Martin Bjørkeng på tlf. 909 17 588 eller
gå inn på www.fif-no for mer informasjon om medlemskap og priser.

Har du spørsmål angående FIF-bekledningen, ta kontakt med Åse N. Brendryen
(tlf. 976 70 721) eller Hege Brennodden (tlf. 906 98 52).

Velkommen til kundekveld!

