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ULLERN KLESKOLLEKSJON HØST 2017
Som et ledd i å bygge fellesskap og identitet i klubben, har vi lenge vært opptatt av felles
bekledning i forbindelse med trening og kamp i form av Ullerns Fotballs klubbkolleksjon
fra Nike (se lenger ned). Nå ønsker vi å supplere kolleksjonen med Ullerntøy også i plagg
som ikke inngår i vår klubbkolleksjon fra Nike.

Vi ønsker at alt du har på deg i trening og kamp skal være Ullerntøy
– hele året, og vi ønsker Ullerntøy egnet for tilskuere.
Således har vi gleden av å presentere en helt ny kolleksjon for å supplere eksisterende
treningstøy. I denne kolleksjonen er ”Fotball” fjernet, slik at det kan passe til bruk også i
forbindelse med de andre Ullerngrenene. Alle produktene vil bli spesialprodusert og være
unike for vår klubb.
Vi har valgt ut produkter som vi mener at alle medlemmer kan trenge til treningene sine:
superundertøy, ullundertøy, buff og ullhals. Vi har også valgt å ta med en ny dunjakke
som både store og små kan ha glede av på tribunen, skole, fritid og til og fra trening. Vi
vet at andre klubber i nærområdet har hatt stor suksess med tilsvarende produkt.
Vi har valgt produkter som er av god kvalitet, og som er produsert opp tidligere i andre
design. Alle produktlinjene har vært produsert i flere sesonger og er derfor testet godt ut.
Det er ønskelig å beholde produkter og design over mange år.
Vi har også vært nøye på å få gode produkter til priser som skal kunne konkurrere med
priser i butikk.
Overskuddet på disse produktene vil gå rett tilbake til Ullern Fotball. Ikke bare bidrar du
til å styrke klubbfølelse, stolthet, felleskap og identitet i klubben, men du gir også et verdifullt, konkret bidrag.
Det finnes prøver på produktene/kvalitetene på kontoret på Ullernbanen hvis man ønsker
å se på dette.
Viktig! Alle må bestille det de ønsker nå. Levering av produkter blir i september 2017.
Bestillinger er bindende og plagg betales ved avhenting september 2017
(Datoer for avhenting vil vi gi nærmere beskjed om.)
Fyll ut bestillingskjema på siste side.

Frist for bestilling er innen 30. mars 2017
Alle priser er inkl. mva.
Bestilling kan sendes på epost til
alexander.bendiksen@gmail.com
Ved spørsmål vedr. produkter er kontaktperson:
Aneline Vikøren - tlf. 930 47 450 - aneline@strommes.no

Ullern Dunjakke
En jakke for alle medlemmer
Ullern får nå sin helt egen dunjakke med
logomerking i refleks og merker. Dette er en myk
og fyldig dunjakke, lett og komfortabel å ha på
kroppen. Dunet har utmerket isolasjonsevne som
gjør at jakken er perfekt til kalde vinterdager.
Dunjakken er komprimer bar med egen pose
for pakking. Avtakbar hette med snøring, samt
snøring i linning. 3 utvendige lommer. En komfortabel tøff jakke som garantert blir brukt store
deler av året. Dette er et flott produkt, som passer
til både barn og voksne. Jakken er gjerne brukt
som en erstatter for en vanlig vinterjakke, både på
skolen, i fritiden, til og fra trening, og til foreldre
som heier på sidelinjen.
Størrelser:
Barn: 116, 128, 140, 152, 158
Voksen, Unisex : XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3 XL

Kr 1499,12

12

12
100 % Polyester
Produsert i Kina

Sort Superundertøy

Hvitt Superundertøy (Overdel)

Dette settet består av genser og bukse. Det er lette produkter
som hurtig transporterer fuktighet vekk fra kroppen. Settet er
svært mykt og behagelig, og egner seg godt til både tur og
aktivitet. Dette er superundertøy med god stretch for optimal
bevegelsesfrihet.

Et lett produkt som hurtig transporterer fuktighet vekk fra kroppen. Den er svært myk og behagelig, og egner seg godt til
både tur og aktivitet. Dette er superundertøy med god stretch
for optimal bevegelsesfrihet.

Egenskaper:
• Fukttransporterende
• Hurtigtørkende
Størrelser:
Barn: 4 år, 6 år, 8 år, 10 år, 12 år
Dame: XS, S, M, L, XL, 2XL
Herre: XS, S, M, L, XL, 2XL

Barn
Kr 299,-

Dame/Herre
Kr 349,-

Egenskaper:
• Fukttransporterende
• Hurtigtørkende
Størrelser:
Barn: 4 år, 6 år, 8 år, 10 år, 12 år
Dame: XS, S, M, L, XL, 2XL
Herre: XS, S, M, L, XL, 2XL

Barn
Kr 199,-

Dame/Herre
Kr 249,-

Ved kamper i kaldt vær, spiller Ullerns ungdomslag med sort stillongs under strømper og shorts, og hvite ermer under drakta. Ved trening har vi også sort
stillongs dersom ikke bukse benyttes.

Sort Sporty ullsett
100% merinoull – naturens eget materiale

12
100 % Merino ull

Navn:

12

Ull er bra på kroppen året rundt. Ull har en enestående
evne til å slippe fukt og svette, samtidig som de pustende
ullfibrene holder kroppen varm og tørr, selv under de
mest krevende forhold. Ullerns ullsett er produsert i 100%
ren merinoull.
Merinoull har fibre som er lengre, tynnere og mer elastiske
enn vanlig ull. Det gir en suveren følelse på kroppen.
Plaggene føles lettere, mykere og mer fleksible når du er
i aktivitet.
Ullen som brukes er testet og garantert fri for stoffer som
kan irritere kroppen.

Tlf:

100 % Merino ull

Størrelser:
Barn: 4 år, 6 år, 8 år 10 år , 12 år
Dame: XS, S, M, L, XL
Herre: XS, S, M, L, XL, 2XL

Barn
Kr 549,-

Merinohals

Hals/ Buff

Behagelig varmende hals.
100% merinoull.
Barne- og voksenstørrelse

Tynn behagelig hals i microfiber.
100% polyester.
Barne- og voksenstørrelse

Kr 199,-

Kr 49,-

Fleecehals

Dame/Herre
Kr 699,-

Fotballstrømper

Hals i fleece.
Ullern fotballstrømper i ull. Utrolig
Halsen har snøring øverst og kan behagelige strømper på kalde
brukes som lue.
dager! En teknisk fotballstrømpe
med varmende merinoull
100% polyester.
Leveres i størrelse:
Barne- og voksenstørrelse
Junior (35-39)
Voksen (40-44)

Kr 99,-

Kr 249,-

Ullern Fotball ønsker at merinohals eller hals/buff benyttes som en del
av uniformeringen ved våre treninger.

Ved kamper i kaldt vær, spiller Ullerns ungdomslag med sort stillongs under strømper og shorts, og hvite ermer under drakta. Ved trening har vi også sort
stillongs dersom ikke bukse benyttes.

Bestillingsskjema
Produkt			

Pris			

Antall størrelser

Dunjakke (barn)

1499,-

116

128

140

152

158

Dunjakke (unisex)

1499,-

XXS

XS

S

M

L

Sort superundertøy (barn)

299,-

4 år

6 år

8 år

10 år

12 år

Sort superundertøy (dame)

349,-

XS

S

M

L

XL

Sort superundertøy (herre)

349,-

XS

S

M

L

XL

Hvitt superundertøy (barn)

199,-

6 år

8 år

10 år

12 år

Hvitt superundertøy (dame)

249,-

XS

S

M

L

XL

Hvitt superundertøy (herre)

249,-

XS

S

M

L

XL

Sort sporty ullsett (barn)

549,-

6 år

8 år

10 år

12 år

Sort sporty ullsett (dame)

699,-

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

Sort sporty ullsett (herre)

4 år

4 år

XL

XXL

XXXL

3XL

3XL

XXL

3XL

3XL
XXL

3XL

3XL
XXL

699,Barn

Merinohals

Voksen

199,-

Headwear/ Buff

Barn

Voksen

Barn

Voksen

Barn

Voksen

49,-

Fleecehals

99,-

Fotballstrømper i ull

249,-

Navn
Adresse
Postnummer/ -sted
Tlf:
E-post:

Frist for bestilling er innen 30. mars 2017
Alle priser er inkl. mva.

Bestilling kan sendes på epost til
alexander.bendiksen@gmail.com
Ved spørsmål vedr. produkter er kontaktperson:
Aneline Vikøren- tlf. 930 47 450 aneline@strommes.no

3XL

