
Tøjkøb
Generelt:
• Der tages forbehold for eventuelle fejl i priserne i denne

vejledning. I tilfælde af afvigelser, er det priserne på webshoppen
der er gældende

• Specielt Damer:
• Ved køb af bukser (Bibshorts & Knickers) skal du være opmærksom på at bestille med 

DAMEPUDEN

• Hvis du som Gammel medlem køber den store tøjpakke med kortærmet, langærmet, vindvest 
samt BIBshorts skal du vælge PAKKE NR. 6.

*) www.technism.cc



Tøjkøb

Pakke Nr 1 Vejlende pris på webshop *) 1.549,00
SCRM medlemspris 1.050,00
Tilskud 950,00
Din Nettopris 100,00
Du sparer 1.449,00

*) www.technism.cc



Pakke nr 2
2

Vejlende pris på webshop *) 2.399,00
SCRM medlemspris 1.656,25
Tilskud 1.456,25
Din Nettopris 200,00
Du sparer 2,199,00

*) www.technism.cc



Herrer: Pakke nr. 3 – Damer : Pakke Nr. 6
3

Vejlende pris på webshop *) 3.399,00
SCRM medlemspris 2.375,00
Tilskud 1.825,00
Din Nettopris 550,00
Du sparer 2.849,00

*) www.technism.cc



Nye medlemmer

Pakke Nr 4
Velkomstpakke

Vejlende pris på webshop *) 749,95
SCRM medlemspris 531,25
Tilskud 306,25
Din Nettopris 225,00
Du sparer 524,00

*) www.technisn.cc



Nye medlemmer

Pakke nr 5
Supplerings-
Pakke

Vejlende pris på webshop *) 1.649,90
SCRM medlemspris 1.125,00
Tilskud 675,00
Din Nettopris 450,00
Du sparer 1.199,00

*) www.technisn.cc



Overdele - Trøjer
1

Kortærmet Lang Regnjakke Vinter
Vejlende pris på webshop *) 749,95 849,95 849,95 1.199,95
SCRM medlemspris 531,00 606,00 719,00 913,00
Tilskud 250,00 200,00 250,00 150,00
Din Nettopris 281,00 406,00 469,00 763,00
Du sparer 468,95 443,95 380,95 436,95

*) www.technism.cc



Overdele - Veste
1

Vindvest
Vejlende pris på webshop *) 799,95
SCRM medlemspris 519,00
Tilskud 250,00
Din Nettopris 269,00
Du sparer 530,95

*) www.technism.cc



Bukser
1

BIBshorts Knickers Tights 
Unisex uden Pude

Vejlende pris på webshop *) 999,95 899,95 899,95
SCRM medlemspris 669,00 669,00 581,00
Tilskud 0,00 0,00 0,00
Din Nettopris 669,00 669,00 581,00
Du sparer 330,95 230,95 318,95

*) www.technism.cc



Tilskud 

• Gamle medlemmer:
• Klubmedlemmer før 30/9 – 2018
• Du har betalt FULDT kontingent for 2017/2018
• Du har betalt kontingent for 2018/2019 inden 10/12 2018

• Nye medlemmer:
• Du har ikke været FULDT medlem i sæsonen 2017/2018

• Eller du har betalt kontingent i løbet af 2018, men har ikke noget klubtøj
• Du har betalt kontingent for 2018/2019 inden 10/12 2018
• Du opfylder betingelserne for ”Gamle medlemmer”, men har ikke 

noget klubtøj af generationen 2015/2018



Tilskud 

• Du køber tøjet på webshoppen til de SCR-M 
priser der er angivet på shoppen
• Vi anbefaler at du først tager stilling til pakkerne

• Derefter supplerer du enkeltdele



Udbetaling af tilskud

• Der bliver 2 datoer hvor du kan aflevere dit gamle klubtøj og få 
udbetalt tilskuddet
• Det bliver selvfølgelig først EFTER du har fået leveret det nye

• Hvis du er forhindret, kan du ved fuldmagt få en anden til at 
aflevere tøjet for dig

• VIGTIGT – VIGTIGT – VIGTIGT – VIGTIGT 
• Hvis du IKKE får afleveret på en af disse 2 datoer mister du retten 

til at modtage tilskud



Fremgangsmåde

1. Du medtager din kvittering – Printet - på dit køb i 
Webshoppen
• Ingen kvittering – Ingen tilskud

2. Du medtager afleveringssedlen, i udfyldt 
stand
• Husk Navn, Registrerings og konto nr., så klubben kan overføre 

pengene.



Eksempel Nr. 1

• Du har købt Pakke nr. 3 + ekstra kortærmet + en vinterjakke
• Du medtager din kvittering – printet – på dit køb i webshoppen
• Du medtager aflevering sedlen – GAMLE Medlemmer – i udfyldt 

stand
• For at modtage tilskuddet for pakke 3 på 1.825,00 kr. skal du:
• Aflevere 3 stk. overdele + 1 stk. underdel
• Hvis du f. eks. ikke har en vindvest , kan du godt aflevere en trøje i 

stedet



Eksempel Nr. 1

• Du har købt Pakke nr. 3 + ekstra kortærmet + en vinterjakke
• Du kan få tilskud for den ekstra kortærmede og vinterjakken ved at 

aflevere dem som enkeltstykker
• Her gælder Kortærmet for kortærmet, langærmet for langærmet 

o.s.v.
• Du kan ikke aflevere to kortærmede under tøjpakker og så 1 

langærmet under enkeltdele
• Du kan kun få tilskud for 1 (EN) tøjpakke, resten skal afleveres som 

enkeltdele
• Bukser tages gerne retur, men der ydes ikke tilskud



Eksempel Nr. 1



Eksempel Nr. 2

• Du har som nyt medlem købt Velkomstpakken + suppleringspakken 
samt købt en vinterjakke - og har Ikke noget tøj at aflevere

1. Du medtager din kvittering – printet - på dit køb i Webshoppen
2. Du medtager afleveringssedlen – NYE medlemmer - i udfyldt stand

• Husk Navn, Registrerings og konto nr. så klubben kan overføre 
pengene.

3. Du underskriver under NYT Medlem under ”tro og love” at du ikke 
har tøj du kan aflevere.



Eksempel Nr. 1



Dokumentation bortkommet tøj
Ødelagt / smidt væk tøj.

HVIS du har købt pakke 2,3 (ell. 6) og du mangler 1 stk. for at kunne få tilskuddet på 1.825,-
Hvis du har haft cykeltøj som du i løbet af perioden har smidt væk fordi det var ødelagt, så kan du måske få dit tilskud 
alligevel:

Dokumentationskravet at du har købt/har haft tøjet ligger 100% hos det enkelte. Det bedste er ved en kvittering.

For aflevering af enkeltdele gælder ovenstående undtagelse IKKE

HUSK at alt bygger på ærlighed og tillid til hinanden, og det er (mås.ke naivt) det vi arbejder efter



Indsalg

• Webshoppen åbner Tirsdag den 27. november.
• Sidste dag er Mandag den 10. december

• God fornøjelse

• Tøjudvalget 2018
• Jesper Torp, Kenneth Pedersen, Peter Rudbeck


