
Klubtøj 2017-19 katalog 

Tak til vores sponsorer: 



Kære Pingvin-medlem 
 
Det er en stor fornøjelse at præsentere Pingvinens klubtøj 2017-19. Ud 
over kataloget er der opstillet mannequiner i Støvring svømmehal, hvor et 
udsnit af sortimentet kan ses. Klubtøjet kan købes af alle. Klubbens 
trænere, instruktører og assistenter ekviperes også med dette. 
 
Med klubtøj 2017-19 håber vi, at fællesskabsfølelsen øges yderligere via 
synliggørelse af tilhørsforholdet til Pingvinen i hverdagen både i og uden 
for svømmehallen samt til stævner og arrangementer. 
 
I udvælgelsen af leverandører er der lagt vægt på at kunne bestille og få 
løbende levering inden for kort tid (1-2 uger) samt muligheden for at 
udvide sortimentet ud fra medlemmernes og klubbens behov. 
 
Målet med sortimentet er at tilbyde tøj til børn, unge og voksne af 
materialer, som er praktiske og behagelige i både tørre og våde omgivelser 
ved høj temperatur. Derfor består klubtøj 2017-19 af shorts, T-shirts, polo 
shirts og tank-toppe samt hættetrøjer og langærmede træningstrøjer, som 
kan bruges sammen med træningsbukser eller andet hverdagstøj. 
 
Der er fokus på dansk produceret tøj af høj kvalitet til en fornuftig pris. 
Sortimentet består derfor primært af tøj fra HUMMEL. 
 
For at sikre et stærkt ensartet udtryk på tøjet er der fastlagt et design med 
faste klublogoer, navnetryk og mindre fleksibilitet via tilkøb af tryk. Som 
noget nyt bliver tøjet forsynet med reklametryk fra sponsorer. Dette er 
med til at sikre en lav pris for klubbens medlemmer.  
 
Vi håber, at I alle vil tage godt imod klubtøj 2017-19.  
 
Bestyrelsen modtager gerne ris & ros samt forlag til udvidelse af sortiment. 
 
Mange sportslige hilsner 
 
Bestyrelsen 

Støvring Svømmeklub PINGVINEN 

Introduktion 



Klubtøj 2017-19 

Pris 
inkl. klublogo og navnetryk             

                       225 kr. 

Pris 
inkl. klublogo og navnetryk 

                       275 kr. 

VIGTIGT: Prøv tøjet inden bestilling ! – INGEN RETURRET 

Polo Shirt 
HUMMEL, Authentic Charge Functional Polo 
Klassisk polodesign i svedregulerende blød polyester med en let glat overflade. 
Pasformen er komfortabel og giver god bevægelsesfrihed. 
 
Materiale: 100% Polyester 
Farve: Grå 
 
Unisex: S – 3XL 

T-shirt (Klubtrøje) 
HUMMEL, Authentic Charge Poly Jersey 
Svedregulerende polyester med åndbare meshpaneler i siderne og på ryggen for 
ventilation. Behagelig pasform med god bevægelsesfrihed, selv når det er varmt. 
 
Materiale: 100% Polyester 
Farve: Grå 
 
Børn: 104, 116/128, 140/152, 164/176 
Dame: XS – 2XL 
Herre: S – 3XL 

Bemærk: Leveres med reklametryk 

Bemærk: Leveres med reklametryk 



Klubtøj 2017-19 

Pris 
(ingen tryk) 

                       275 kr. 

VIGTIGT: Prøv tøjet inden bestilling ! – INGEN RETURRET 

Tank-top 
Newline, BASE COOLSKIN SINGLET 
En top i et let materiale og rund halsudskæring. Svedabsorption og flade sømme 
sikrer optimal bevægelsesfrihed og komfort til aktiviteter såsom Dryland-
træning. 
 
Materiale: 100% Polyester 
Farve: Sort 
Børn: 128/140, 152/164 
Dame: XS - XL  
Herre: S – 2XL 

Kompression - undertrøje 
HUMMEL, First Comfort BASELAYER 
Den svedtransporterende samt hurtigtørrende effekt, sørger for at holde dig tør 
og komfortabel med optimal temperatur. Den sømløse og strækbare kvalitet, 
giver en fantastisk pasform og irriterer ikke under træning. 
 
Materiale: 69% polypropylene, 22% nylon og 9% elastan 
Farve: Sort 
 
Børn: 140/152 
Dame: XS/S, M/L  
Herre: S – 2XL 

Pris 
inkl. klublogo og navnetryk           

  Børn              210 Kr. 
  Dame/Herre 225 Kr. 

Bemærk: Leveres med reklametryk 



Klubtøj 2017-19 

VIGTIGT: Prøv tøjet inden bestilling ! – INGEN RETURRET  

Hættetrøjer m. lynlås 
HUMMEL, Authentic Charge Zip Hoodie 
Hættetrøje i blød polyester med fuld lynlås og 2 lommer. Lækker trøje til brug i 
hverdagen og fysisk aktivitet. 
 
Materiale: 100% Polyester 
Farve: Grå 
Børn: 116, 128, 140, 152, 164, 176  
Unisex: S - 3XL 

Træningstrøje m. lange ærmer 
HUMMEL, Authentic Charge Training Sweat 
Træningstrøje i blød polyester interlock strik, som naturligt følger kroppens 
bevægelser. Den er forsynet en elastikkant nederst, lynlås i halv længde og et 
praktisk tommelfingerhul til brug ved fysisk aktivitet. Pasformen er rummelig og 
velsiddende med maksimal bevægelsesfrihed. 
 
Materiale: 100% Polyester. 
Farve: Grå 
Børn: 116, 128, 140, 152, 164, 176  
Unisex: S – 2XL 

Pris 
inkl. klublogo og navnetryk           

    Børn            275 Kr. 
    Unisex      300 Kr. 

Pris 
inkl. klublogo og navnetryk           

    Børn            350 Kr. 
    Unisex      375 Kr. 

Bemærk: Leveres med reklametryk 

Bemærk: Leveres med reklametryk 



Klubtøj 2017-19 

VIGTIGT: Prøv tøjet inden bestilling ! – INGEN RETURRET 

Shorts 
HUMMEL, Authentic Charge Poly Shorts 
Svedregulerende polyester og åndbart mesh, som giver de bedste forudsætninger 
for maksimal performance. Shortsene har ingen underbuks. 
 
Materiale: 100% Polyester. 
Farve: Sort 
 
Børn: 104, 116/128, 140/152, 164/176 
Dame: XS – 2XL 
Herre: S – 3XL 

Shorts m. tights 
HUMMEL, Authentic Charge 2-IN-1 Shorts 
Fremstillet i hurtigtørrende polyester og med tætsiddende indershorts (tights) for 
ekstra god støtte og komfort. Kan bruges til enhver tænkelig slags træning på 
land. 
 
Materiale: 100% Polyester 
Farve: Sort 
 
Børn: 116/128, 140/152, 164/176 
Dame: XS – XL 
Herre: S – 2XL 

 

Pris 
inkl. navnetryk           

                        295 kr. 

Pris 
inkl. navnetryk           

  Børn              175 Kr. 
  Dame/Herre 200 Kr. 



Klubtøj-Design 

 
Standard- og tilkøbstryk 
Alle beklædningsgenstande er forsynet med forskellige standardtryk 
i form af klublogoer, sponsorlogoer samt navnetryk. Enkelte 
beklædningsgenstande har mulighed for tilkøb af tillægstryk. 
 
Nedenstående tabel viser tryk pr. beklædningsgenstand. 
 
ST = Standard dvs. inkluderet i pris 
TK = Tilkøb, 30 kr. pr. beklædningsgenstand 
SPT = Tryk kun muligt på specialtrøje (f.eks. mesterskabstrøjer) 
samt personaletøj. 
 
Standard navnetryk kan fravælges ifm. bestilling uden prisreduktion. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærk: 

•Hvis navn er for lang anvendes enten forbogstav på 
mellemnavn eller navne fordeles på to linier. 
 
•Begrænset plads på ryg ved små trøje størrelser, hvorfor kun 
efternavn eller kaldenavn anbefales. 
 
•Standard navnetryk på front og tilkøbstryk kan være 
forskelligt 

Klub 
logo 
front 

Klub 
logo 
ryg 

Sponsor 
logo 
front 

Sponsor 
logo  
ryg 

Navn 
front 

Tekst 
nederst 

ryg 

Tekst 
øverst 

ryg 

Hættetrøje ST ST ST 

Sweat ST ST ST 

T-shirt ST ST ST ST TK SPT 

Tanktop ST ST ST TK 

Polo ST ST ST ST TK SPT 

Shorts ST 

Undertøj Tryk ikke muligt 



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 bestillingen 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. 
 


