
 
 

Nya tävlingskläder 2015 
Medlemmarna och styrelsen har beslutat om inköp av nya tävlingskläder och överdrag. Kläderna 
kommer från Noname. Tävlingströjan är Nonames modell Caliber shirt och overallens jacka är 
modellen Runningjacket plus, enligt bilder nedan. Se alla produkter på http://goo.gl/N4IAAz. Det 
kommer att vara möjligt att prova de olika modellerna i olika storlekar under januari månad i 
Kvarnstugan i samband med onsdags och söndagsträningarna. 
 

Beställning 
 
Du gör själv din beställning i Nonames webbshop för Alfta-ÖSA OK. Den 4 februari sammanställer 
Jocke Gustavsson detta och tillsammans med Marita Östberg görs sedan den slutliga beställningen 
för klubben. Det gäller alltså att du INNAN den 3 februari kl 23.59 har lagt in vilka plagg du önskar. 
Logga in enligt nedan  
http://club.nonameshop.se/ 
Scrolla till Alfta Ösa OK 
Ange lösenord: ösaträffen (små bokstäver) 
eller alternativt hör av dig till Marita för en manuell beställning tel. 070-7122108 
 
 

Alfta-ÖSA OK i samarbete med sponsorer 
 
Klubben betalar din anmälningsavgift vid alla tävlingar, utom O-ringen. Vi har ett antal nya sponsorer 
som bidrar ekonomiskt till vår verksamhet. Deras namn kommer att tryckas på de nya ol-tröjorna och 
overallen. Styrelsen har beslutat att Alfta-ÖSA OK subventionerar dessa plagg med 50%. Som 
motprestation kräver Alfta-ÖSA OK och sponsorerna att du bär den nya ol-tröjan och overallen när 
du tävlar. Övriga plagg kan köpas till självkostnadspris.  

Ungdomar upp till 16 år som tävlar eller är med på Sörklubbs får låna ol-tröja , overall, sprintlinne 
och tights/ol-byxa. De lämnar tillbaka när de behöver byta storlek.  

Elitlöpare erhåller alla kläder efter behov utan kostnad.  

Du som inte är aktiv men är medlem erhåller samma priser och rabatter som aktiva från 17 år.   
            
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Samtliga medlemmar som 
behöver kläder måste oavsett ålder 
göra en beställning, eftersom vi 
måste veta antal och storlekar som 
ska vara med i klubbens slutliga 
beställning. 
 

Betalning sker till Alfta-ÖSA OK:s bankgiro 613-6527. 
Ange KLÄDER 2015 och vem betalningen avser. 

 

 

            Pris från 17 år     Aktiva upp till 16 år 

Ol-tröja  150:- Lån  

Sprintlinne                     300:-/380:- Lån  

Tights, långa  420:- Lån 

Tights, ¾  380:- Lån 

Ol-byxa, lång  350:- Lån 

Ol-byxa, kort  300:- Lån  

Overall  600:- Lån 

 

http://goo.gl/N4IAAz
http://club.nonameshop.se/


 
 

 

 

 

 

 

 

För träning finns en del plagg av tidigare modell att köpa till kraftigt nedsatt pris hos Marita på 

Ekmans Hem & Färg. Ungdomar och elit utan kostnad. 

Den marinblå färgen på ol-tröja, tights och ol-byxa är densamma som på våra senaste tävlingskläder. 
Ol-tröjan kan beställas i dammodell eller unisex. 

 

Overall 
 
Den marinblå färgen på overallen är något mörkare än på vår senaste overall. Jackan till overallen 
kan beställas i dammodell eller unisex. 
 
OBS! En byxa ingår i overallspriset 600:- som står vid jackan. Vid beställning av overall så måste typ 
av overallbyxa väljas. Det finns två valbara byxor till jackan och det är byxa Running eller Endurance. 
Klicka på resp. bild för att läsa mer om skillnaden mellan dessa. 
 
 


