
Nya Klubbkläder 2018 till GVSK 
Nu är nya klubbkläder framtagna för alla våra medlemmar. Det finns 4 olika plagg att köpa:

* Primaloftjacka - PEAK PERFORMANCE 
* Tröja - CRAFT 
* Piké - PEAK PERFORMANCE 
* T-shirt - PEAK PERFORMANCE 

Tryck 
Alla kläder förutom primaloftjackan kommer att ha GVSK-loggan tryckt på ryggen samt en mindre 
GVSK-logga tryckt framme på höger bröst. Den som vill ha sitt namn tryckt på vänster bröst får 
det också. (Kan vara bra vid arrangemang såsom företagsåk eller möhippa/svensexa. Kan även 
vara bra för att veta vems kläder som är vems). Det kostar inget extra för att få namn på.


Primaloftjackan 
Primaloftjackan är svår att trycka på då det är ett annat material. Därför kommer jackan endast att 
ha en liten GVSK-logga tryckt fram på vänster bröst. Denna logga kommer behöva vara broderad 
på då ”vanligt” tryck inte fungerar. Därav kommer detta broderade trycket att kosta. Kostnaden är 
svår att säga på rak arm då den beror på hur många som beställer jackan. Det är en startavgift på 
ca: 1200kr. Sedan tillkommer en kostnad på ca: 70kr/broderat tryck. 

Prisexempel på om 10 personer beställer jackan: 1680+120+70= 1870kr

Prisexempel på om 5 personer beställer jackan: 1680+240+70= 1990kr


Beställning och utprovning 
Det är mycket bråttom med Peak Performance beställningen, det kommer göras en beställning till 
Peak redan nästa vecka så vi behöver ha in alla beställningar på PEAK PERFOMANCE kläderna 
senast tisdag 10/4. Kläderna finns att prova i någon av deras butiker.


Craft tröjan är det ingen stress med. Vi kommer få tröjor att prova för att veta vilken storlek som 
passar. Denna leverans kommer Cissi få någon gång under nästa vecka. Sen kommer det finnas 
möjlighet att prova tröjorna uppe på klubben vid tillfälle. Mer info om detta kommer senare. Ett 
sista beställningsdatum på denna tröjan är inte spikat ännu men någon gång i maj kommer det 
göras en beställning.


Som det ser ut nu är detta de enda beställningarna som kommer att göras av klubbkläder, det är 
mycket oklart hur det ser ut med beställningar i framtiden. Alltså beställ det du vill ha!


Beställ Peak-kläder genom att skicka ett sms till Rebecca 0730-310815 
Beställ Craft-tröjan genom att skicka ett sms till Cissi 0733-690337 

I SMSet ska det framgå:

- Vilket plagg du vill köpa

- Vilken storlek du ska ha i dam eller herrmodell

- Om du vill ha namn tryckt på eller ej. Om ja, vilket namn du vill ha tex. Cissi eller Cecilia.


Betalning 
Peak kläderna betalas i butik vid hämtning av det du beställt via Rebecca. Då går det även att 
byta storlekar om det inte skulle passa.

Crafttröjan betalas när du får din tröja. 


Frågor 
Vid frågor om Craft kontakta Cissi på: 0733-690337 
Vid frågor om Peak Performance kontakta Rebecca på: 0730-310815 



Svart primaloftjacka med luva 
Märke: Peak Performance

Damstorlek: XS - XL

Herrstorlek: S - XXL

Pris exkl. tryck: 1680kr


 

 

Tryck



Blå tröja med luva 
Märke: Craft

Damstorlek: XS - XXL

Herrstorlek: S - XXXXL

Pris ink. tryck: 760kr 

Tryck



Svart piké 
Märke: Peak Performance

Damstorlek: XS - XL

Herrstorlek: S - XXL

Pris ink. tryck: 480kr




 



Vit T-Shirt 
Märke: Peak Performance

Damstorlek: XS - XL

Herrstorlek: S - XXL

Pris ink. tryck: 320kr






