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Ny klubbkolleksjon klar for bestilling! 
 
Hei alle LCK medlemmer!  
 
Nå er isen klar i hallen vår og en ny og spennende sesong står for døren. Vi jobber 
kontinuerlig for å kunne gi medlemmene våre et best mulig tilbud både på og utenfor isen. 
Det har vært utfordrende for oss de siste sesongene å kunne tilby klubbklær til nye og 
«voksende» medlemmer. Nå har vi løst denne utfordringen! 
 
Foran denne sesongen har klubben fått mange spennende nye samarbeidspartnere på plass. En 
av disse er Swix – Original. Sammen med dem har vi nå fått designet en helt egen 
klubbkolleksjon til hyggelige priser. Designet er basert på klubbens farger og dette er et 
design vi kommer til å beholde i minst tre sesonger framover. Det vil bli mulig å bestille fra 
kolleksjonen minimum to ganger per sesong. Klærne er av merket Bavac og er av høy 
kvalitet. Klærne bestilles og betales av hver enkelt via egen nettbutikk. Plaggene leveres så 
hjem i posten til hver enkelt ca fem uker etter at vinduet i nettbutikken stenges. Det er 
selvfølgelig ingen kjøpetvang, men vi oppfordrer alle til å kjøpe seg noe fra kolleksjonen. Vi 
ønsker å fremstå som en klubb med en profil når vi er ute og spiller turneringer. Våre største 
sponsorer er også profilert med sine logoer på klærne. Lag/spillere som ønsker å motta 
økonomisk støtte fra klubben fra yngre junior alder og oppover, må bruke klærne fra 
klubkolleksjonen med profilering av klubbens sponsorer under turneringer.  
 
Kolleksjonen inneholder følgende typer plagg:  
 

• T-skjorte i teknisk stoff med kort og lang arm (Ikke superundertøy tykkelse) 
• Pique trøye i teknisk stoff (fin både til varmblodige spillere på banen og på banketten) 
• Vest  
• Foret softshell jakke. En fin erstatning for Bjørn Dæhlie jakka. Varm og god. 

Anbefales som «skippe» jakke og til reise 
• Hettejakke. Perfekt for fansen! 
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Her ser dere et eksempel på designet på klærne:

 
For å se design på alle plagg, priser og bestille klikker du deg inn på følgende link: 
http://original.no/   

Klikk så videre på og logg deg inn med brukernavn curling2018 
Da kommer du inn i vår Teamshop. Her kan du se alle plaggene med vårt eget design. Når du 
klikker deg inn på hvert enkelt plagg får du også opp en størrelsesguide. Anbefaler å følge 
størrelsesguiden nøye før du velger størrelse. Merk at størrelsesguiden kan være 
forskjellig fra plagg til plagg. Så er det bare å handle og kose seg og begynne å glede seg til 
at disse flotte klærne kommer i postkassa! 
 
Nå i første runde er shopen åpen fram til midnatt 19. august.  
 
Til vinteren skal vi ikke bare være best på banen! Vi skal også være best kledd!  
 
Det er bare å ta kontakt på tlf 41 54 31 31 evt. josteinburaas@gmail.com ved spørsmål! 
 
Med curlinghilsen på vegne av styret i Lillehammer Curlingklub 
 
 
Jostein Buraas  
 
 


