
 

Fra: oengen [mailto:oengen@broadpark.no]  

Sendt: 23. mars 2011 02:01 

Til: 'oengen' 
Emne: Romerike Ultraløperklubb - Ny bestilling klubbtøy. 

 

   Hei alle 
 
Som avtalt på års-/medlemsmøtet 16.mars gir vi også denne våren en mulighet til å bestille klubbtøy. 
Utfordringen for en liten klubb er at spesialdesign krever minimumsantall ved bestilling, og 5+ er 
smertegrensen. 
Etter et bra økonomisk år i 2010 har vi nå råd til å øke varelageret noe for å oppnå de 
minimumsantallene vi trenger for å få bestilt. 
 
I oversikten nedenfor ser dere at vi også har noe klubbtøy på lager, hovedsaklig i størrelse L. 
Noen av dere har meldt inn ønske om å bytte størrelse (*se nederst) – det blir det tatt hensyn til ved ny 
bestilling. 
 

• Prioriterte artikler i 2011 vil være: Advance jakke, Tights kort, t-shirt kort arm og singlet 
(se oversikt nedenfor og vedlegg). 

• Andre artikler bare hvis bestilling er 5+ 
 

HVA NÅ: 
1. Finn ut hva du er interessert i og meld inn ”interessebestilling”. 
2. Sendes undertegnede senest søndag 10.april). 
3. Undertegnede oppsummerer tilbakemeldinger og  

o sender ut oversikt over antall interessebestillinger. 
o legger ved endelig bestillingsskjema og betalingsinfo. 

 
MERKNADER: 
• Priser er omtrentlige 10+ pr artikkel (sum alle størrelser) inkl. merker. Originalkostnader mv 

dekkes av klubben. 
• Absolutt minste bestillingsvolum er 5. Tror vi får 10+ priser likevel.  
• Størrelsene er ”normale”. Prøv antrekk til andre i klubben hvis du er usikker. 
• Info om endelige priser og hva som kan bestilles (5+ interesserte) sendes ut før bestilling 

sendes Trimtex. 
 
 

VARELAGER                     

Størrelse   
Advance 
jakke 

Trainer 
bukse 

Lang 
tights 

3/4 
tights 

Kort 
tights 

Shorts 
T-Shirt 
lang 
erm 

T-Shirt Singlet 

    900 610 460 430 350 320 445 345 300 

S                     

M     1             1 

L   2   1 1   2   2 2 

XL       1             

RU varelager  2 1 2 1 0 2 0 2 3 

L brukt   1                 

                      



BESTILLING 2011                 

Størrelse   
Advance 
jakke 

Trainer 
bukse 

Lang 
tights 

3/4 
tights 

Kort 
tights 

Shorts 
T-Shirt 
lang 
erm 

T-Shirt Singlet 

    900 610 460 430 350 320 445 345 300 

S                     

M                 2   

L     1               

XL                 1   

Ny bestilling  0 1 0 0 0 0 0 3 0 

 
Vennlig hilsen 
Olav 
 
* 
L T-shirt ønsker bytte til XL (Einar I) 
L T-shirt ønsker bytte til M (Jannicke) 
L jakke (brukt) ønsker bytte til XL (Oddvar) 

M bukse ønsker bytte til L (Gunnar) 
 
 

 
Olav Engen 
Idrettsvegen 1 
2170 Fenstad     
+47 90172776    
oengen@broadpark.no    
http://krampegammeln.blogspot.com/ 
www.kondis.no/romerike  

  

Du kan ikke skape ditt rykte på hva du tenker å gjøre (Henry Ford) 
Kritikk er ufarlig - det farlige er å mislike det (Olav Engen) 
Seier venter den som har alt i orden - hell kaller man det. Nederlag er en absolutt følge for den som har forsømt å ta de nødvendige 

forhåndsregler i tide - uhell kalles det. (Roald Amundsen) 

 

 

 
 

 


