NY INFORMASJON OM ANTREKK TIL WORLD GYMNAESTRADA 2019
Som vi tidligere har informert om, så er det for få påmeldte til World Gymnaestrada til at vi kan
bestille spesial antrekk, dvs. i spesielle farger. Vi har derfor kommet fram til et helt annet antrekk.
Jakken er den samme som landslaget bruker, og som ble brukt på Golden Age Festival i år. Dette
er en treningsjakke som er i et mye tynnere stoff enn de vi har brukt tidligere (ikke vann- og
vindtett). Noen av deltakerne på Golden Age valgte å bytte til en størrelse større enn det de bruker
i en turjakke. Damejakken har innsving fasong, herrejakken er rett, og litt lengre.
Damebuksene har stretch stoff og strikk i livet, i en joggebukse fasong, men stoffet er mer lik de vi
har brukt tidligere. Den har blir veldig populær og er veldig behagelig på!
Bukse for menn/unisex er i samme stoff, men en litt annen fasong.
T-skjorte i rød som passer til jakken. Sekken er den samme som tidligere.
Prisen går ned fra 1900,- til kr. 1500,- for hele antrekket, Jakke, bukse, T-skjorte og sekk.
De som har vært på Golden Age i år trenger ikke ny jakke, heller ikke sekk hvis dere kjøpte den
da.
Ny bestillingsliste følger vedlagt. Hvis dere ikke ha endringer, trenger der ikke sende inn
på nytt, men gi melding om at dere bruker samme størrelser som dere allerede har sendt
inn.
Motion fiberjakke
Lett og luftig microfiberjakke til fritid og
trening.
SBS Glidelåser.
Polyester/Spandex.
Refleks foran og bak.
Sidelommer med glidelås.

Oslo WP jogger dame blågrå
Lett turbukse til tur og hverdags. Buksen har en god og feminin passform som gir deg stor
bevegelsesfrihet. Den er vindavvisende og lett vannavstøtende. Tørker raskt og har veldig god
stretch. Elastisk bredt liv og ribmansjett nederst på ben. Buksen har stikklommer og printed refleks
logo.
Materialegenskaper
92% nylon og 8% spandex
Lett vannavstøtende
Vindavvisende
4-veis stretch
Andre tekniske detaljer
God bevegelighet
Refleks

Bukse blågrå unisex
PRODUKTBESKRIVELSE:
Lett softshellbukse med flere lommer og
mulighet for justering i livet og i ben.
Lett vannavstøtende. 94% Polyester. 6%
Spandex.

Motion Tech T-skjorte
Lett teknisk t-skjorte til løp og trening.
100% Polyester
Finnes i dame- og herremodell.
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