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Hur att beställa kläder 
Detta häfte innehåller information om 
profilkläder (tränings- och tävlingskläder) för 
aktiva medlemmar inom Kanotklubben Eskimå. 
Beställning och inköp sker samordnat en gång 
årligen via klädansvarig i klubben, oftast under 
våren innan tävlingssäsongen börjar. 
Komplettering av kläder vid andra tillfällen kan 
göras efter direktkontakt med klädansvarig, 
dock mot högre fraktkostnad. Längst bak i 
häftet finner ni beställningsblanketten. Den 
fyller ni i och skickar till klädansvarig. Tidpunkt 
för beställning finner ni på beställningsblankett.  

// Hälsningar Klädansvarig  
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Följande regler gäller avseende Eskimå tävlingskläder: 

1) För att få deltaga i tävling och tävla för klubben Eskimå 
måste den tävlande bära Eskimå tävlingslinne med klubbens 
logga och namn. 

2) Eskimå subventionerar därför med halva kostnaden för just 
tävlingslinne. Dvs. köper man 1st linne betalar man halva 
kostnaden, köper man 2st får man ett linne gratis. 

3) Det är positivt om man efter en framgångsrik tävling under 
prisutdelning kan bära Eskimå träningsoverallsjacka, men 
det är inget absolut krav. 

4) Övriga kläder i detta häfte är fria att köpa efter eget behov 
för träning/tävling och smak.  

5) Kvalitén är hög på produkterna och används av många olika 
kanotklubbar, simklubbar och idrottföreningar i hela Sverige. 

6) Fraktkostnad tillkommer varje gång man beställer från 
leverantören. Detta gör att det mest fördelaktigt att 
samordna beställningen. Detta görs av klädansvarig en gång 
per år (vanligtvis under våren innan första tävlingarna). 

7) Komplettring av kläder vid andra tillfällen kan göras efter 
direktkontakt med klädansvarig.  

8) Alla priser är inklusive 25% moms, tryck (brodyr ryggsäck). 
9) Leveranstid varierar från vanligtvis 4 upp till 7 veckor 

beroende på vad man beställt. 
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Tävlingslinne Herr och Pojk/Flicka (junior) – nr 1 och nr 2 

Storlek: Junior 130 – 160 cl (XS),  
Senior S – XXXL 

Pris:  Junior 300 SEK inkl moms och tryck 
 Senior 365 SEK inkl moms och tryck 
 

 

 
Tävlingslinne dam/flicka – nr 3 

Storlek: Dam XS – XXL 
Pris:  Dam 365 SEK inkl moms och tryck 
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Tävlings-/tränings Tights herr -nr 4 och pojk/flicka (junior) - nr 5 

Storlek: Junior 130 – 160 cl (XS) 
Senior S – XXXL 

Pris:  Junior 440 SEK inkl moms och tryck 
 Senior 535 SEK inkl moms och tryck 
 

  
Tävlings-/tränings Tights dam - nr 6 

Storlek: Dam XS – XXXL 
Pris:  Dam 535 SEK inkl moms och tryck 
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Tävlings/tränings Shorts herr/dam nr 7 och pojk/flicka (Unisex) 
nr8 

Storlek: Junior 130 – 160 cl (XS),  
Senior S – XXXL  
 

Pris:  Junior 328 SEK inkl moms och tryck 
 Senior 399 SEK inkl moms och tryck 
 

TYR Ryggsäck  - nr 9 

Pris: 485 ( inkl. moms och brodyr) 
Mycket rymlig och praktisk Ryggsäck med flera olika fickor, volym 45liter, färg 
svart/gul med klubbmärke i brodyr. 
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Overall TYR Custom varm-up, Herr nr 10, Dam nr 11,  

 
  

 
Storlek: Herr  XS – XL (Herrstorlekar är något större i storlek)  

Dam  XXS – XXL (Damstorlekar är något mindre i storlek) 
(Efter överenskommelse med klädansvarig och Styrelse kan man beställa 
jacka med trycket LEDARE fram och bak) 

Pris:  Herr 533 SEK inkl moms och tryck 
 Dam 533 SEK inkl moms och tryck 
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COTTON HOODED SWEATSHIRT med dragkedja – nr 12 
 
 

 
 
TYR Cotton Hooded Sweatshirt, zip, Unisex:  (Normala storlekar) 
 
- 100% Cotton 
- 330/340 grams 
- Endast i svart färg med gult tryck av logga 
 
PRIS: 365 SEK inkl. moms och tryck 
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TYR Cotton Hooded Sweatpants, Unisex:  -  Nr 13 
 
 
 

 
 

Dessa byxor passar till både Sweatshirt och overallsjackan. 
Denna byxa är populär med skönt tyg och bra mudd i benslut och midja. Färg 
Svart med gul logga. Stl S – XXXL. 
 
Pris: 275 SEK inkl. moms och tryck (Normala storlekar) 
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TYR Cotton T-shirts Unisex – Nr 14 

 
 

Färg Svart med gul tryckt logga (Normala storlekar, XS - XXXL) 

Pris: 127 SEK inkl. moms och tryck  

 

TYR Cotton Shorts Unisex – Nr 15 (Herr), Nr 16 Junior, Nr 17 Dam 

 
Färg Svart med gul Eskimå logga och vit rand sida. (Normala 
storlekar, S - XL). 
Pris: Herr  209 SEK inkl. moms och tryck  
Pris: Junior 192 SEK inkl. moms och tryck  
Pris: Dam 236 SEK inkl. moms och tryck 
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TYR Eskimå original Ballcap Unisex – Nr 18 

  
  
  
 TYR Baseball keps, färg svart med broderad gul Eskimå logga:   
-100% cotton  
-Midprofile 6 panel design  
-Pre-curved peak  
-Cottontwill sweatband and interior taping  
-Structuredfront panels  
  

Pris: 107 SEK Unisex, en storlek, inkl. moms och tryck   

 

 
 

TYR Långärmad funktionströja för träning – Nr 21  

  

  

Färg Svart med gul tryckt logga  

Storlekar: 
S/M 
L/XL 
XXL 
 

Pris: 301 SEK inkl. moms och tryck   
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TYR Kortärmad funktionströja – Nr 22 

  
Färg Svart med gul tryckt logga  

 Storlekar: 
Junior (ålder) Senior 

3/4 S 

5/6 M 

7/8 L 

9/10 XL 

12/14 XXL 

 

Pris: 215 SEK inkl. moms och tryck   

 
 

TYR Korta träningstights Dam – Nr 23  

  

  

Färg Svart med gul tryckt logga  

Storlekar: XS-XXL 
Pris: 429 SEK inkl. moms och tryck   
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TYR Korta träningstights Herr – Nr 24 /Junior Nr 25  

  

  

Färg Svart med gul tryckt logga  

Storlek: Junior 130 – 160 cl   
 Senior S – XXXL   
  
Pris: Junior 300 SEK inkl moms och tryck  
 Senior 429 SEK inkl moms och tryck  

 
  

Så här beställer man kläder: - 

1) Fyll i nedan blankett noggrant med rätt storlek och antal.   

2) Alla priser är inkl. moms, tryck/brodyr men fraktkostnad tillkommer!   

3) Ifylld blankett skickas via E-post eller lämnas till klädansvarig i KK Eskimå.  

4) Frågor om kläderna, kontakta klädansvarig eller någon ur styrelsen.  

5) Klädansvarig: Camilla Österström, mail: sandhamn54@gmail.com, mobil 070-9813013 eller 

Anders Westerberg, mail: a.w.westerberg@gmail.com.  

6) När kläder har kommit anges detta via sms eller mail till kund.  

7) Kläder hämtas på klubben på Långö alternativt hemma hos klädansvarig efter överenskommelse 

med klädansvarig.  

8) Fraktkostnad delas på alla som beställer samtidigt, dvs kundens totalsumma blir: total summa 

kläder + del av fraktkostnad.  

9) Betalning sker med faktura till kassör eller SWISH vid överlämning.  


