A SKER SKØYTEKLUBB

KLUBBTØY + SKØYTEUTSTYR
Asker Skøyteklubb tilbyr nå flere ulike utstyr som brukes på skøytebane.

Det er hyggelig med treningtrening- og løpsplagg i
klubbfarger slik at vi viser oss som lag.
lag.
•

Introduksjonspakke: skøytebag med treningsjakke og bukse i
klubbens farger. Baggen er sponset av Monier/PK
kr. 1.495

•

Treningsdress – teknisk - klubbfarger (’trainer ekstreme’)
o jakke med påtrykk
kr. 950
 størrelse til 9 år
kr. 700 (sponses av klubben)
o nettforet vest med påtrykk
kr. 690
o overtrekksbukse med lang glidelås kr. 590
o selebukse med lang glidelås
kr. 790

•
•
•

Treningstricot i klubbfarger
Løpstricot i klubbfarger
Supertricot i klubbfarger

kr. 900
kr. 1100 (modell Koss)
kr. 4.000 (patent Geithus)

•
•
•

Sykkelshirt i klubbfarger, ungdom fra 12 år
Sykkeljakke i klubbfarger
Sykkelbukse - svart

kr. 200 (sponset av Monier)
kr. 350 (sponset av Craft)
kr. 450 (sponset av Craft)

•

Funksjonærjakke med påtrykk (avtagbar fleece) kr. 850 (sponses av klubben)

•
•
•
•

Craft Fleecegenser (blå/m.blå)
College genser Asker Skøyteklubb - svart
Craft skøytelue – hvit (barnestørrelse)
Treningsbag Asker Skøyteklubb - m.blå

Skøyter:
• Roxa skøyter (høy, fast)
• Klappskøyter Maple hvit, Bont
• Klappskøyter Maple blå, Viking
Tilleggsutstyr:
• Fjær til klappskøyter
o Maple
o Viking
• Varmetrekk for skøyter
•
Kalosjer
• Skøytesliping

kr. 300 (50% sponset av Craft)
kr. 150 (sponset av Monier)
kr. 30 (sponset av Craft)
kr. 200 (sponset av Monier)

treningsdress

treningstricot

leiepris: kr. 250/sesong
leiepris: kr. 600/sesong
leiepris: kr. 800/sesong
løpstricot

kr. 65
egen bestilling
egen bestilling
kr. 150 (klappskøyter), kr. 100 (faste skøyter)
kr. 50 (full sliping), kr. 30 (pussing)

Det er også mulig å kjøpe brukt utstyr fra andre medlemmer: spør, eller se websiden kjøp/salg.

Også for voksne, trenere, lagledere og funksjonærer er størrelser tilgjengelig!
Nærmere info fåes av Ragnhild Aukner 469 65 070 ell. Pieter Paul Furnée
pieterpaul@boxs.no
ved begrenset antall: første mann til mølla

Hilsen oss i Asker Skøyteklubb
www.asker.skoyteklubb.no

