Klubtøj, kompas og
SI-brik til sæsonen 2021
Bestilling af klubtøj i webshop:
Foråret er på vej og snart starter klubbens onsdagstræning op igen. Forhåbentlig kan vi snart se hinanden
igen i klubdragterne, som (hvis de trænger til en fornyelse) nu kan bestilles i Webshoppen. Webshoppen er
åben indtil d. 18.4.Tøjet leveres i uge 22. Klubben giver fortsat tilskud til løbebluser og bukser, som derfor
kan købes til fordelagtige priser. En kortærmet løbebluse koster 250 kr, en langærmet 300 kr og bukser 250
kr. En overtræksjakke i klubbens farver koster 719 kr.
Løbeblusen og overtræksjakken kan KUN købes én gang om året (nu), da vi skal bestille en vis mængde, før
vi kan opnå rabat og få tøjet lavet i vores klubfarver. Derfor er det vigtigt, at du overholder tidsfristen.
Øvrige varer i webshoppen, som ikke er i klubtryk kan bestilles hele året. Det gælder fx.
orienteringsbukserne i både lang og ¾ samt overtræksbukserne.
Det koster 29 kr. at få leveret varerne og varerne leveres direkte til klubben. De vil blive uddelt i forbindelse
med klubtræningen eller efter aftale. Har du spørgsmål vedrørende bestillingen, så kontakt Jens på mail:
jens@liengaard.dk.
Mangler du pandebånd eller hue i klubbens farver, så har klubben et mindre lager. Send en mail til
ovenstående, hvis du gerne vil anskaffe dig en af delene.
Du skal selv bestille klubtøjet via Trimtex’ hjemmeside: trimtex.dk
Her skal du oprette dig selv som bruger. Det gør du i øverste højre hjørne.
Når du er oprettet som bruger, skal du tilknytte OK Snab til din bruger. Det gør du til venstre i
menuen under ”Mit Trimtex”. Brug teamkoden oksnab som kode.

Ungdom:
Alle ungdomsløbere op til 17 år, der har betalt kontingent, kan leje en orienteringsdragt. Lejen er 100 kr. pr.
år og trækkes via løbskontoen i december for det pågældende kalenderår.
Dragten må bruges til orienteringstræning og konkurrence.
Alle ungdomsløbere op til 23 år, der har betalt kontingent, kan desuden leje en overtræksjakke.
Jakken forventes kun brugt i sammenhæng med træning eller stævner. Den må ikke bruges til løb i terræn.
Lejen er 100 kr. pr år og trækkes ligeledes i august over løbskontoen.
Ombytning af både orienteringsdragt og overtræksjakke sker gennem Ulrika, normalt 1 gang årligt.
Bliver tøjet væk eller ødelagt mere end det kan forventes ved normalt brug, skal det erstattes.
Inden for tøjets første år erstattes det med 100%, derefter med 75%, 50% og 25%.
Ved udmeldelse skal al lejet tøj afleveres.
Giv en tilbagemelding til Ulrika (mail: uornhagen@gmail.com) – eller kontakt hende ved opstart, hvis
du skal skifte størrelse.

Kompas og SI-brik
Hvis du har gået til orienteringsløb en hel sæson, har vi en forventning om, at du selv anskaffer dig et
kompas. Klubben har en del kompasser til udlån, men det er vigtigt at helt nye medlemmer i første omgang
har mulighed for at låne. Kompasser kan købes i mange udgaver forskellige steder. Hos Løberen får du 15%
rabat, hvis du siger, at du kommer fra OK Snab. Har du brug for råd vedrørende indkøb, så spørg en af
trænerne.
Ligeledes gælder det, at hvis du gerne vil løbe med en SI-brik beder vi dig om, at du selv køber én.
Brikkerne kan købes hos Sportident.dk og koster 280 kr for en SI-brik ver. 8. Spørg ligeledes trænerne for
vejledning.

