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	  Tillsammans	  blir	  vi	  starkare!	  	  
Vi	  hoppas	  du	  tycker	  a8	  den	  Klubbprofil	  vi	  valt	  ut	  ;ll	  våra	  medlemmar	  
;lltalar	  dig,	  och	  a8	  du	  beställer	  ur	  sor;mentet	  av	  INTERSPORT.	  För	  
oss	  som	  klubb	  är	  det	  oerhört	  värdefullt	  när	  alla	  går	  i	  våra	  overaller	  
och	  träningskläder	  ute	  på	  olika	  matcher	  och	  turneringar.	  Det	  stärker	  

vår	  gemenskap	  och	  det	  ser	  också	  oerhört	  proffsigt	  ut.	  	  
Hälsningar	  Tomas	  Granlund	  /	  Roland	  Olin	  	  IFK	  Vänersborg.	  	  

Foto: Patrik Karlsson 



CCM	  Padded	  suit	  

Storlekar:	  
120	  140	  160	  XS	  S	  M	  L	  XL	  XXL	  
IFK	  VBG	  pris:	  960:-‐	  

IFK	  OVERALLEN.	  
En	  specialdesignad	  bomullsoverall	  
unik	  för	  IFK	  Vänersborg	  

Storlekar:	  122/128,	  134/140,	  146/152,158/164	  
S,	  M,	  L,	  XL,	  XXL	  	  

IFK	  VBG	  pris:	  550:-‐	  

Vid	  önskat	  namntryck	  
Wllkommer	  30:-‐/	  namn	  



IFK	  Hood	  
Specialdesignad	  hood	  	  

Storlekar:	  122/128,	  134/140,	  
146/152,158/164	  
S,	  M,	  L,	  XL,	  XXL	  	  

IFK	  pris:	  279:-‐/319:-‐	  

IFK	  Piké	  
Specialdesignad	  piké	  

Storlekar:	  122/128,	  134/140,	  
146/152,158/164	  
S,	  M,	  L,	  XL,	  XXL	  	  

IFK	  Pris:	  199:-‐/219:-‐	  

IFK	  T-‐shirt	  
Specialdesignad	  t-‐shirt	  

Storlekar:	  122/128,	  134/140,	  
146/152,158/164	  
S,	  M,	  L,	  XL,	  XXL	  	  

IFK	  Pris:	  99:-‐/109:-‐	  

IFK	  VBG	  Träningspaket:	  
Storlekar:	  128,	  140,	  152,	  164,	  176,	  4/
S,	  6/M.	  8/L,	  10/XL,	  12/XXL	  

IFK	  Pris:	  299:-‐	  

IFK	  Träning/Skolväska	  
Storlek:	  60x29x29	  
IFK	  Pris:	  219:-‐	  

Bandytrunk	  
Med	  eller	  utan	  hjul	  
IFK	  Pris:	  269:-‐/819:-‐	  



SKYDD	  OCH	  EXTRAUTRUSTNING	  

IFK	  Rygga	  
159:-‐	  

Bandy	  Strumpa	  
79:-‐	  

Gördelbyxa	  
500:-‐/600:-‐

Benskydd	  
Stl	  25,	  28	  –	  300:-‐	  
Stl	  30,	  33	  –	  400:-‐	  
Stl	  36,38	  –	  450:-‐	  

Armbågsskydd	  
179:-‐	  

Överdrags	  byxa	  
(blå)	  
329:-‐	  

RBK	  Hjälm	  5K	  
med	  galler	  
(IFK	  klubblogga	  ingår)	  

500:-‐	  

RBK	  
Bandyhandske	  
300:-‐/400:-‐	  



Utprovningskvällar	  2013	  
Under	  säsongen	  2013/2014	  kommer	  IFK	  Vänersborg	  ae	  förändra	  beställningsruWner	  gällande	  
klubbshopen.	  Vi	  kommer	  under	  2013/2014	  ha	  fasta	  dagar	  då	  det	  går	  ae	  beställa	  klubbkläder.	  

Första	  utprovningsWllfället	  kommer	  vara	  	  4-‐5	  september	  	  
4	  sept	  18.00-‐21.00	  Arenan	  vid	  Time	  Out	  
5	  sept	  17.00-‐20.00	  Arenan	  vid	  Time	  Out	  

VikKgt!	  
Det	  kommer	  endast	  under	  dessa	  dagar	  vara	  möjligt	  ae	  beställa	  

vissa	  av	  varorna.	  Dessa	  varor	  är,	  den	  rundhalsade	  
specialdesignade	  IFK	  overallen,	  hood	  tröjan,	  pikéen	  och	  t-‐

shirten.	  
Övriga	  varor	  kommer	  vi	  ae	  köra	  yeerligare	  en	  utprovning	  i	  

november/december.	  
VikKgt	  aM	  varje	  ledare	  informerar	  spelare	  och	  

föräldrar	  vad	  som	  gäller	  i	  år.	  


