Utprovning av nya klubbkläder
Hej kära SSOK-medlem!
Som ni alla vet hade vi i somras en omröstning kring valet av ny design på
klubbkläder och det förslag som vann omröstningen ser ni här:

Vi har sedan omröstningen jobbat med att definiera vilka kläder som skall ingå i
kollektionen samt arbetat med att hitta sponsorer som vill stötta vår
verksamhet och synas med sina företagsloggor på våra kläder.
Vi har i dagsläget slutit avtal med följande sponsorer: Reluga AB, Idhammar,
Crowe och Letro vilket känns jätteroligt och något som verkligen ger oss en
fantastisk möjlighet att erbjuda alla klubbmedlemmar riktigt bra priser på de
nya kläderna.
När vi nu byter design på klubbkläderna så hoppas vi förstås att så många som
möjligt tar chansen att hänga på vid bytet. För att möjliggöra detta så har
SSOK:s styrelse beslutat att göra en rejäl subventionering av priserna på den
första omgången klubbkläder som beställs.
Framtida beställningar kommer fortfarande vara subventionerade, men dock
inte i lika stor utsträckning, så vi vill verkligen rekommendera alla att passa på
nu i första omgången.

De nya kläderna är en bra möjlighet för våra sponsorer att synas utåt i ett
positivt sammanhang och det vill vi förstås visa tacksamhet för genom att få ut
klubbkläderna till så många medlemmar som möjligt.
Säsong 2022 kommer förhoppningsvis innebära total återgång till normalt
tävlande och att då också kunna erbjuda nya klubbkläder känns som en rejäl
nystart för klubben.
Målet är att lägga klädbeställningarna före jul så att vi hinner få leverans i tid
till säsongsstarten i mars. Betalning sker efter leverans.

Utprovning kommer för enkelhetens skull att ske i
klubbstugan vid dessa datum och tider:
Lördag 27 nov 13.00-15.30
Onsdag 1 dec 17.30-20.00
Söndag 5 dec 13.00-15.30
Lördag 11 dec 11.00-14.30 (i samband med Familjedagen)
Om inget av dessa datum fungerar för er – hör av er så löser vi det!

Väl mött!
Nya Klubbkläder-gruppen: Rebecka & Sofia Hasler, Tilde &
Åse Johansson

