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Kære Pingvin

Det er en stor fornøjelse at præsentere Pingvinens klubtøj i dette katalog.
Ud over kataloget er der opstillet mannequiner i svømmehallen, hvor et
udsnit af sortimentet kan ses. Klubtøjet kan købes af alle. Klubbens
trænere, instruktører og assistenter ville også blive ekviperet med dette.

Med klubtøjet håber vi, at der kan skabes en større fællesskabsfølelse via
synliggørelse af tilhørsforholdet til Pingvinen i hverdagen både i og uden
for svømmehallen samt til stævner og arrangementer.

I udvælgelsen af leverandør er der lagt vægt på at kunne bestille og få
levering løbende inden for kort tid samt muligheden for at udvide
sortimentet ud fra klubbens behov.

Målet med sortimentet har været at tilbyde tøj til brug for både børn, unge
og voksne, og af materialer som er praktiske og behagelige i både tørre og
våde omgivelser ved høj temperatur. Derfor består sortimentet af shorts,
forskellige former for T-shirts og Polo Shirts samt af hættetrøjer, som kan
bruges sammen træningsbukser, Sweat Pants eller andet hverdagstøj.

Der har derudover været fokus på tøj af høj kvalitet til en fornuftig pris og
gerne dansk produceret. Derfor er valget bla. faldt på tøjmærket TEE JAYS,
som har hovedkontor og -lager i Svenstrup samt HUMMEL.

For at sikre et stærkt ensartet udtryk på tøjet er der fastlagt et design med
faste logoer, navnetryk og mindre fleksibilitet via tilkøb af tryk.

Vi håber, at I alle vil tage godt imod det nye klubtøj.

Bestyrelsen modtager gerne ris & ros samt forlag til udvidelse af sortiment.

Mange sportslige hilsner

Bestyrelsen
Støvring Svømmeklub PINGVINEN

Introduktion
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Klubtøj

Pris
inkl. klublogoer og navnetryk

160 kr.

T-shirt, Sof-Tee
TEE JAYS, 100% Bomuld
Farve: Sort
Børn/Junior model: 2 – 14 år
Dame & herre model: S – 3XL

T-shirt, Performance Tee
TEE JAYS, 100% Mikro Polyester
Hurtigtørrende og svedtransporterende
Farve: Koks grå
Dame model: XS – 3XL
Herre model: XS – 3XL

Pris
inkl. klublogoer og navnetryk            

200 kr.

Polo, Performance Polo
TEE JAYS, 100% Mikro Polyester
Hurtigtørrende og svedtransporterende
Farve: Koks grå
Dame model: S – 3XL
Herre model: S – 3XL

Pris
inkl. klublogoer og navnetryk

250 kr.

Tilkøb: Navnetryk nederst på ryg af T-shirts + Polo: 30 kr. pr. tryk

VIGTIGT: Prøv tøjet inden bestilling, nogle modeller er små i størrelserne
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Klubtøj

Pris inkl. navnetryk

Str. 6-16 år:       200 kr.
Str. XS-XXL:       220 kr.

Shorts
HUMMEL
Farve: Sort
Børn/Junior: 6-16 år
Dame model: XS – XXL
Herre model: S – XXL

Sweat Pants
TEE JAYS, 70% Bomuld & 30% Polyester.
Unisex model, 2 side lommer & baglomme
Farve: Sort, Str. XS - XXL

Pris       

300 kr.

Hættetrøjer
TEE JAYS, 70% Bomuld & 30% Polyester

Dame model: Farve: Lys grå.
Med lynlås str. S - XXL

Herre model. Farve: Lys grå.
Med lynlås str. S-XXL

Pris
inkl. klublogoer og navntryk          

350 kr.

Tilkøb:
Navnetryk på Sweat Pants 30 kr.

VIGTIGT: Prøv tøjet inden bestilling, nogle modeller er små i størrelserne
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Klubtøj-Design

Standard tryk
Alle T-shirts, Polo Shirts og hættetrøjer har følgende standard tryk 
inkluderet i enheds- og pakkepriser:

•Navn
•Klublogo (lille)
•Klublogo (stort)

Shorts har navnetryk inkluderet i enheds- og pakkepriser.

Bemærk: Hvis navn er for lang anvendes enten forbogstav på 
mellemnavn eller navne fordeles på to linier.

Standard navnetryk kan fravælges ifm. bestilling uden prisreduktion. 

Tillægstryk
Der kan tilkøbes x-tra navnetryk på:

•T-shirts og Polo Shirts, placering nederst på ryg

Pris: 30 kr. pr. tryk.

Bemærk:
•begrænset plads på ryg ved små størrelser, specielt ved dame 
modeller, hvorfor kun efternavn eller kaldenavn anbefales.
•Standard navnetryk på front og tillægs tryk kan være 
forskelligt
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Klubtøj-Design

Sponsorlogo:

Kun på personaletøj
Klublogo: (lille):

Standard på alle overdele.
Er inkluderet i pris.
Kan ikke fravælges.

Navn :

Standard på alle overdele.
Er inkluderet i pris.
Kan fravælges ved bestilling 

Klublogo: (Stort):

Standard på alle overdele.
Er inkluderet i pris.
Kan ikke fravælges.

Rolle / events:

Angivelse forbeholdt 
angivelse af rolle (f.eks. 
Træner) eller event (f.eks. 
VÅM)

Navn  (Tillæg):

Tilkøb af navnetryk.
Begrænset plads så typisk 
mellem-, efternavn eller 
kaldenavn.
Angives ved bestilling.

Overdel - Front

Overdel - Ryg

Navn :

Standard på shorts.
Kan fravælges ved bestilling 

Navn  (Tillæg):

Tilkøb af navnetryk.
Angives ved bestilling.



Praktiske
oplysninger

Prøv tøjet inden bestilling
Kontakt kontoret for at aftale et tidspunkt til at prøve tøjet. Der arrangeres 
også prøve-dage som annonceres via e-mail og sociale medier.

Bestilling
Bestilling foretages vha. bestillingsseddel, som forefindes på hjemmesiden.

Betaling
Når bestillingsblanketten er kontrolleret og bestilling er sendt til 
leverandøren, modtager du en opkrævning via e-mail fra Pingvinen.

Levering
Pingvinen vil én gang om ugen sende bestillinger til leverandøren. 
Leveringstid er 1 -3 uger afhængig af indhold i bestilling.


