Beställning BMK Rackets klubbkläder säsongen 2020/2021
BMK Racket har en kollektion från Forza som våra klubbkläder. Senaste
datum för denna säsongs beställning är den 24 september och då vill vi att
alla skall ha lämnat in sina beställningar till respektive tränare. Det är
viktigt att alla beställt det de vill ha tills dess då vi bara kommer att
trycka upp klubbkläder med reklamtryck en gång denna säsong.
Vill man prova storlekar får man testa någon utav klubbkompisarnas.
Efter det så är det bara att fundera på vad man vill ha, fylla i
beställningslapp och skriva under (av målsman om minderårig).
Summera totalkostnaden och betala senast 30e september, på bg 5349-3367.
OBS! Detta är samma kollektion som beställdes förra säsongen. De medlemmar
som förra året beställde kläder har nu möjlighet att göra en komplettering
men får då betala ordinarie pris för varje plagg man beställer.
Alla nya medlemmar i A, B, C och D-grupperna som har börjat träna i
klubben under våren eller hösten 2020 får en tävlings-Tee utan kostnad av
klubben. Ange storlek nedan! Vill man sedan köpa ytterligare Tee eller
overall, görs detta till ordinarie pris.
Färg är: Grå/Svart överdel med klubb/sponsortryck och Svart underdel utan
tryck. Tee är blå.
Storlekar att beställa:
Tee: 8, 10, 12, 14, XS (EJ DAM), S, M, L, XL
Overall överdel: 8, 10, 12, 14, XS (EJ DAM), S, M, L, XL
Overall underdel: 8, 10, 12, 14, XS (EJ DAM), S, M, L, XL

Priser:
Overaller
Tee

Jacka:
Byxa:

400kr
300kr
275kr

Summerad kostnad=_________________ SEK, betalas till BMK Racket Bg
5349-3367

Härmed beställer jag följande:
Namn: ____________________________________________
1st Tee, storlek ________ Modell ◻ Herr ◻ Dam ◻ Junior (Utan kostnad för
nya spelar)

Overall jacka: ___ st, storlek ___ Modell ◻ Herr ◻ Dam ◻ Junior
Overall byxa: ___ st, storlek ___

Modell ◻ Herr ◻ Dam ◻ Junior

Tee: ___ st, storlek ___
(Enligt pris ovan)

Summerad kostnad: __________ SEK, betalas till BMK Racket
Bg 5349-3367 senast 30e september 2020 (fyll även i summerad kostnad
på första sidan för eget bruk).

Underskrift
____________________________________________________________________
Beställare/Vårdnadshavare

Lämnas till respektive tränare senast den 24e september

