
Klubbkveld 2021 
Rustadtøy / Rustad effekter 

Klubbtøy: 
Vi har følgende tøy / effekter på lager med justerte priser  
november 2020. (med forbehold om utsolgte størrelser): 

Overtrekksdress standard voksne (jakke og bukse):    Kr. 1 750,- 
Overtrekksdress standard barn   Kr. 1 500,- 
Konkurransedress standard voksne (todelt)  Kr. 1 000,- 
Konkurransedress standard barn (todelt)  Kr. 1 000,- 
Løpe t-skjorte      Kr.    260,- 
Lue - tykk Kr.    150,- 
Lue - tynn Kr.    150,- 
Konkurranselue               Kr.    150,- 
Standard pannebånd    Kr.    150,- 
Konkurransepannebånd                   Kr.    150,- 
Buff                                      Kr.    100,- 
Skitrekk                Kr.    200,- 
Skiholdere Kr.      20,- 

 
 
 

WEBshop:  
Levering av varer i uke 51 
Vi vil ha følgende Rustad-tøy til salg på vår WEBshop fram til 7. november.: 

• Høstjakke 
• Tynn overtrekksbukse 
• Vest 
• Konkurransedress hel  
• T-skjorte (konkurranse/elite) 
• Klubbgenser - supergenser  
• Klubbgenser – hettegenser 
• Supertøy 
• Rustad drikkebelte 

Følg denne prosedyren for bestilling: 

Før du kan starte å bestille må du registrere deg. 

Velg «Logg inn» om du allerede er registrert som bruker på trimtex.no eller 

“Ny konto” om det er første gang du bestiller fra oss. På mobil må du scrolle 

litt nedover på siden for å finne disse to valgene. 

 

Klikk deg inn på linken her for å komme til nettbutikken: 

trimtex.no/no/teamshop/rustadil21  

 

http://www.trimtex.no/
http://trimtex.no/no/teamshop/rustadil21


Eller logg inn med aktiveringskode/teamkode: rustadil21 

 

Du skal motta en ordrebekreftelse fra oss når din ordre har gått gjennom. 

 

Vi anbefaler å bruke Chrome eller Firefox for at det skal fungere optimalt, f.eks vil brukere av Internet Explorer 

kunne oppleve noen problemer. 

 

Lurt tips! Kommer man “bort” fra klubbsidene, kan man alltid klikke på klubbnavnet øverst på siden for å komme 

tilbake igjen. På mobil vises dette ved å gå på menyen øverst til venstre. 

 

Hvis noen har problemer med å logge inn, eller andre henvendelser, nøl ikke med å ta kontakt enten på 

support@trimtex.no eller per telefon 37 26 91 00. 

 
 
Bestillingsfrist er 7.  november med forventet levering i uke 51 
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