KLG-Badminton - spillertøj
Vi har i KLG-Badminton igen i år indgået samarbejde med Li-Ning omkring køb af spillertøj med
gode rabatter. Bestiller du online i perioden 17.-24. oktober 2018 vil dit spillertøj blive leveret til
klubben, hvor det så kan hentes i kantinen i Alpi hallerne fredag den 2. november, således du har
det inden træfstævnet i Sdr. Felding. På den måde sparer du ligeledes fragten! Bestilles spillertøjet
efter 24. oktober 2018 afholder du selv fragten og din bestilling sendes til dig.
I KLG-Badminton har vi valgt følgende retningslinjer for spillertøj:
•
•
•

Det er frivilligt, om du som medlem ønsker at købe spillertøj.
Sortimentet indeholder i år T-shirt, shorts/skirt, træningsdragt jakke og buks samt en
hoodie.
Navnefeltet er valgfrit. Typisk vælges efternavn eller mellemnavn.
Billedet nedenfor er sidste års udgave, trøjen er identisk i år men med andre
sponsorlogoer.

Opstartsbestilling:
Prøvetøjet har været stillet til rådighed i september, så har du eller dit barn ikke fået prøvet
størrelserne, må du spørge en af de andre fra holdet, hvilken størrelse de har valgt, og evt. nogle
af de spiller der allerede har trøjer fra sidst sæson.
Hvis du aflægger bestilling inden 24. oktober 2018 kan du vælge ”AFHENTES” som
leveringsmetode. Dermed kommer du ikke til at betale for fragt, da alle KLG bestillinger sendes
samlet til foreningen.

Oprettelse og bestilling:
Gå ind på https://www.li-ning.dk/ og tryk på opret bruger i topmenu

Udfyld alle felter – husk at vælge KLG under sportsklub (dette kan ikke tilføjes efterfølgende).
Ved bestilling af KLG klubtøj, skal man huske at logge ind i shoppen og derefter klik på KLUBBER:

Klik på KLG og sortimentet kommer frem.
Vælge den trøje som du ønsker at købe. Vælg størrelse og afkryds i navnetryk:
Bemærk, når der vælges størrelse så står der fx
S (EUR XS) – dette betyder, at har du prøvet
prøvetøjet i hallen er det de kinesiske numre dvs. str. S du skal vælge – og har du ikke prøvet
men kender din tøjstørrelse, så skal du gå efter de europæiske numre – dvs. str. XS i dette
eksempel - og så fremdeles ved de øvrige størrelser.

Frem til 24. oktober 2018 kan ”Afhenter selv ordren” benyttes til fælles forsendelse til klubben.
Husk at skrive spillernavn i bemærkning til forsendelsen.

Når det nye spillertøj modtages i starten af november, vil det fremgå af klubbens facebookside,
hvilket tidsrum der bliver mulighed for afhentning i fredag den 2. november.

Øvrige bestillingsmuligheder – vær opmærksom på at billederne vises uden KLG logo.

T-shirt

Hoodie

Jakke
(Tynd model)

Træningsbuks

Skirt

Shorts

(bemærk der er ny model i år som ikke er todelt)

