
Klubbjacka! 
 

 
Äntligen har vi hittat en ny modell av klubbjacka, som vi hoppas att ni gillar!  
 

En jättefin jacka av god kvalitet. Med ”rätt” plagg under, anpassat efter väderleken, hoppas vi 
att jackan kan användas under större delen av året.  Möjliga färger: Marinblå/Royalblå/Sand  
 
När det gäller färg, har vi beslutat att alla som vill köpa en klubbjacka får ge önskemål om färg. 
Vi kommer sedan att välja den färg, som de flesta önskar. Detta betyder att färgen man önskar, 
kanske inte blir den slutliga färgen på jackan. 
 
Vi köper in jackorna gemensamt och broderar vår logga på ryggen. 
Möjlighet att köpa till namnbrodyr, finns också. 
Ange önskemål om detta på beställningssedeln. 
(Namnbrodyren placeras på övre, högra framsidan.) 

Pris: ca 350-400 kronor – beroende på 
kostnaden för brodyr av föreningsloggan. 

Ridjacka i lumbermodell i tålig vattenavvisande Taslan. Foder av polyester med 
fukttransporterande meshfoder i ryggen. Fodret är öppningsbart så det går bra att 
brodera klubb- eller stallmärken på jackan. Infällbar huva med dragsko. Skön 
fleecefodrad krage. Mjuka resårer i ärmmudd och nederkant. Reflexpasspoaler både fram 
och bak samt reflexbadge i nacken. Tvätt 40°. Junior: 130-160 cl. Unisex: s-xxl.

 
Roping Club 

 
 
 

Priset kan bli lägre – inte högre!  
(Ord ca: pris utan brodyr: 455 kr) 
 
OBS! Om Du väljer namnbrodyr tillkommer 
kostnad för detta. Vi återkommer ang 
prisuppgift – önskemål om namnbroderi är INTE 
bindande i detta läge! 
 
För att kunna göra en beställning av jackorna 
behöver vi få veta hur många som vill köpa en 
jacka! Beställningslapp finns på Spirits boxvägg 
eller anslagstavlan. Beställningslappen lämnas i 
den svarta brevlådan i stallet. Beställningen kan 
också mejlas till elisabeth.ke@telia.com  
Vi behöver få veta: 
λ Ditt namn    λ Ditt telefonnummer 
λ Din e-postadr λ Storlek 
λ Färgönskemål λ ”Byxintresse” inkl strlk 
λ Namnbrodyrönskemål 
 
Beställningen är bindande. Tänk på att en 
målsman/förälder måste godkänna 
beställningen om Du är under 18 år. 
 

För den som är intresserad finns möjlighet att till ett reducerat pris 
komplettera med en överdragsbyxa i samma material som jackan. 
Denna byxa finns endast i färgen svart. Ange önskemål om detta på    
beställningslapp eller e-postbeställning. Kom ihåg att ange storlek 
också här. (Byxönskemål= INTE bindande beställning) 
 
Pris: ca 250 kronor - Roping Clubbyxa (ord capris: 320 kr) 
 

Sista datum för beställning: 
29 september 2006 
 
Frågor? Prata med Lisa! Tfn 0920-69744, 070-377 29 51 
 

Överdragsbyxa av vattenav- 
visande Taslan. Stadig linning med dragsko i 
tunnel. Dragkedja i hela sidan.  
Junior: 130-160 cl. Unisex: S-XXL. 
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