
Bestilling av klubbtøy i nettbutikk og rabatter hos Amundsen sport 

Fredag 5. oktober åpner Gjøvik Skiklubb sin nettbutikk for bestilling av vinterens klubbtøy. Vi har fått 

beskjed fra Swix Original om at bestillingene må være gjennomført i nettbutikken innen midten av 

oktober, for å sikre levering i god tid før jul. Nettbutikken stenger midnatt tirsdag 16. oktober. 

 I nettbutikken finner du:  

- overtrekksdress, jakke og bukse (Star X som vi har hatt i mange år) 

- vest 

- konkurransedress. Både heldress og todelt. Heldress er kun i voksenstørrelse, både dame og 

herre.  

- lue og pannebånd 

- overtrekksdress varm variant med ull innerst mot kroppen (Mission W for voksne) 

- overtrekksdress varm variant junior (Extreme) 

- Ulvang ullundertøy 50fifty (35 prosent rabatt) 

Klubbtøy kan prøves hos Amundsen Sport i nettbutikkens åpningstid. Tidsrommet er: 5.10 – 16.10 

(stenges midnatt). 

Det er også mulig å bestille dunjakke fra SWIX. Dette gjørs direkte hos Amundsen Sport, ikke via 

nettbutikken. Det er samme modell i år som forrige sesong, og kan prøves hos Amundsen Sport fra 

uke 41. Ved bestilling av dunjakke i uke 41 og 42 gis det 30 prosent på dunjakke. Fra uke 43 er det 20 

prosent rabatt. Jakkene leveres senest i uke 45. 

Amundsen Sport gir oss også følgende tilbud på tøy i butikken på CC: 

- 30 prosent rabatt på Swix Race X superundertøy i hvitt for trøye med rund hals og bukse til 

dame og herre. Gjelder hele året 

- 20 prosent rabatt på Swix skiklær (ved kjøp av sort Swix bukse, er det mulig å få trykt på 

Gjøvik Skiklubb sin logo hos Amundsen Sport) 

Det er ønskelig at så mange som mulig benytter klubbens tøy til trening og konkurranse. Det er viktig 

med tanke på sponsorer, men viktigst av alt for klubbfølelsen. Klubben det er VI Jo flere med 

samme type tøy, jo bedre. 

Brukernavn og passord til nettbutikken offentligjøres samme dag som den åpner på fb og nettside. 

Her må hver enkelt av dere opprette egen profil. 

Husk å overhold åpningstiden til nettbutikken. Det er ikke mulig å åpne den igjen etter stengetid. 

Hvis behov kjører vi en suppleringsrunde i begynnelsen av desember, men da vil det ikke bli levering 

før godt utpå nyåret. Benytt sjansen nå  

Lykke til med skisesongen! 

Hilsen Gjøvik Skiklubb langrenn 

 

 


