Klubbens nya officiella matchkläder är äntligen här!
Dessa beställs genom att man går in i vår webbshop:

www.ccsport.se/bmkkungs
Webbshopen administreras utav i sammanhanget vår partner CC Sport i Mölndal
och de svarar även på eventuella frågor gällande kläderna, t.ex. storlekar och
leveranstid mm.
Officiella klubbkläder
Klubben ställer som krav att man använder officiell tröja vid deltagande och
representation av klubben vid tävlingar. Det finns två olika kortärmade tävlingströjor,
t-shirt eller piké, båda i snabbtorkande, superlätt och mjukt funktionsmaterial samt
tillgängliga i både herr och dammodell. Välj den sort och modell som passar er bäst.
Tröjan kombineras med ett par valfria svarta shorts för herrar/killar eller kjol* för
damer/tjejer. Även dessa går att beställa i webbshopen om så önskas, men klubben
ställer inga krav på att man gör detta. Om man har vanliga svarta shorts eller en
tenniskjol hemma kan dessa med fördel användas.
*Ofta har flickor kjol och vill man inte köpa via vår webbshop, finns detta ofta hos
någon av de större rikstäckande sportbutikerna t.ex. XXL och Stadium
Tryck
Tröjor/piké levereras med klubbens logga tryckt stort på ryggen och mindre på
vänster bröst, sponsortryck på vänster och höger ärm samt personligt namntryck* på
nedre delen av ryggen. Se nedan.
* Namntryck består av första bokstaven i förnamn + efternamn, t.ex. A.Andersson
Hoodtröjan till träningsoverallen har samma tryck som t-shirt/piké exklusive namnet.
Prover
Är man osäker på sin storlek finns möjlighet att åka till CC Sport i Mölndal och prova
kläder. De vet vilka modeller klubben valt ut och har det mesta hemma på lager.
Vid beställning
Ange namn* till trycket i fältet "Ordernoteringar".
Namnet anges enligt följande: första bokstaven i förnamn + efternamn
OBS! Beställda kläder går inte att returnera, då dessa är personliga och försedda
med klubbtryck samt namn,

Exempelbilder på följande sidor…

Piké - Bröst

Piké - Rygg

Piké - Vänster ärm

Piké - Höger ärm

