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Klubbavtale 2014-2015
mellom SLIL ski og friidrett
og MX Sport Hov Randsfjord Handel
Med denne avtalen kan SLIL ski og friidrett handle utvalgte varer til rabatterte klubbpriser hos
MX Sport Hov. Klubbrabatten vil være 20% på ordinære utvalgte varer.
Avtalen gjelder medlemmer i SLIL ski og friidrett. Butikken vil til enhver tid ha en oppdatert
medlemsliste tilgjengelig i butikken.
Formålet med denne klubbavtalen vil først og fremst være å samarbeide for å skape ett aktivt og
godt idrettsmiljø i bygda vår! Dette er noe vi søndrelandinger er flinke til, det er ett yrende
idrettslag! Håper dette kan føre til enda flere klubb medlemmer i SLIL ski og friidrett og at dere
som medlemmer blir fornøyd med samarbeidet. Her har dere like stor påvirkning som oss i
butikken - avtalen er til for dere!
Velkommen til Randsfjord Handel.
Gjeldende for friidrett:
- Egen SLIL friidrett klubbtreningsdress fra Craft til fast
medlemspris med klubblogo, MX-sport logo og mulighet får påtrykk av
navn/initialer. Det er tre ulike jakker (røde) å velge mellom, men kun en bukse (blå)
- Trenings- og konkurransebekledning med rød overdel (singlet) og blå bukse(lang og kort tights)
fra
Craft til faste medlemspriser.
I tillegg gis 20 prosent medlemsrabatt på ordinær pris på følgende produkter:
- Alle produkter fra Craft.
- Joggesko.
- Øvrig løpetøy/treningstøy fra CRAFT og andre leverandører.
- Bavac undertøy.
- Utvalgt sportsbag
- Svettebånd.
- Drikkeflaske.
- Treningslue (utvalgt merke).
- Treningshansker
- Sportstape/-is
Det presiseres at vi gir en fin medlemspris på SLIL friidretts utvalgte overtrekksdress/joggedress.
Gjeldende for ski:
Alle produkter fra Craft.

- Egen SLIL friidrett klubbtreningsdress fra Craft til fast
medlemspris med klubblogo, MX-sport logo og mulighet får påtrykk av
navn/initialer.
- Trenings- og konkurransebekledning med rød overdel og blå bukse fra
Craft til faste medlemspriser.
I tillegg gis 20 prosent medlemsrabatt på ordinær pris på følgende produkter:
- Ski, Fischer og Madshus-alle typer, tur, racing, junior mm. (gjelder ikke ferdige skipakker)
- Skisko (Fischer, Madshus, Alpina)
- Bindinger (rottefella, NNN, salomon)
- Staver (alle merker)
- Skihansker (utvalgt modell)
- Skilue (utvalgt modell)
- Skibekledning (utvalgte modeller fra CRAFT, samt andre typer skibekledning fra CRAFT og evt
Swix.)
- Skipose (fra CRAFT, Swix eller Fischer).
- Drikkebelte.
- Skismurning.
- Treningsbag.
Vi oppfordrer til hovedkjøp av skismurning under klubbkvelder. Da vil det være ekstra gode tilbud
på skismurning og andre varer. Klubbkveld vil bli arrangert i løpet av vinteren enten med
representant fra CRAFT eller Swix.
SLILs klubbfarger er rød overdel og blå underdel. Det er viktig for SLIL Ski og Friidrett å
skape identitet til klubben under disse fargene. Dette er vektlagt ved valg av klubbekledning.
Derfor håper vi at så mange som mulig bruker klubbens utvalgte bekledning og farger til trening,
i klubbrenn, på stevner etc. Vi må våge å vise oss fram som ett lag!
Vi på MX Sport Hov Randsfjord Handel har utstyr for påtrykk av klubblogo, vår logo og
utøvernavn/-initialer.
Klubbekledningen for både ski og friidrett står utstilt i vår butikk så dere kan se resultatet. Om
noe skulle mangel i utstilling kan det ses i katalog og bestilles i forretningen.
Mvh
Erle Lindberg
Randsfjord Handel DA
Sentrumsveien 6, 2860 Hov
Tlf: 94 85 64 63
https://www.facebook.com/randsfjord.handel

I henhold til klubbavtalen skal MX Sport Hov/Randsfjord handel arrangere 3-4 klubbkvelder årlig
der det gir 30 prosent klubbrabatt på Craft og andre utvalgte produkter. Klubbkveldene kan
enten avholdes som klubbkvelder utenom ordinær åpningstid, eller som medlemsdager på
bestemte datoer der utvidet medlemsrabatt gis i hele åpningstiden eller innenfor en avtalt
tidsrom.
NB: Søndre Land IL ski og friidrett har ikke egne medlemskort, men jevnlig oppdatert
medlemsliste ligger hos MX Sport Hov Randsfjord Handel. Medlemmer er de som har betalt
treningsavgift friidrett og/eller ski, eller betalt medlemskontingent/støttemedlemskap på 100
kroner per kalenderår.
Det er åpent for alle – uansett alder – å bli medlem av SLIL ski og friidrett, og således kunne
nyte godt av klubbavtalen med MX Sport Hov Randsfjord handel. Kontingenten er for tiden 100
kroner per år, og kan betales til ski- og friidrettsgruppas bankkonto 2075.30.30957.

Ovenstående avtale gjelder for kalenderårene 2014 og 2015.
Du kan orientere deg om Crafts utvalg her: www.craft.no og/eller
http://www.newwave.no/kataloger.html (velg Craft-katalogen).
Mvh
SLIL ski og friidrett
Styret

