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KLUBBENS VEDTÆGTER OMKRING KLUBTØJ

§ 6. Klubdragt 
Klubdragtens farvesamensætning kan kun ændres, såfremt 2/3 af de fremmødte  
på generalforsamlingen stemmer herfor.
Klubdragten er blå-blå/sort (blå bluse – blå eller sorte shorts/nederdel). 
Klubdragten skal bevares uændret i mindst 2 år ad gangen, såfremt en ændring 
(snit eller farvenuance) vil medføre udgifter for medlemmerne.
For at deltage på hold i SISU/MBK er det et krav, at man – som minimum – spiller 
i klubbens officielle klubbluse.



PRISER PÅ  S ISU/MBK KLUBTØJ

BESTILLING AF  
SISU/MBK KLUBTRØJE 

 
Bestilling af trøjen foretages ved at overføre 300 kr. pr. Stk 

til nedenstående kontooplysninger og derefter udfylde 
bestillingssedlen og aflevere den i plasticlommen i klubben.  

Undertegnede kontakter jer derefter når trøjen er klar til afhentning. 
 

Her er klubbens kontonummer til overførslen: 
Reg nr: 5381 konto: 000313059 – skriv navn i overførslen 

 
Træningsdragter og short kan købes hos vores samarbejdspartner BTEX 

til særlig favorabel SISU/MBK pris. Priserne kan ses nedenunder.  
Med venlig hilsen  

Casper Staal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"________"_______________"__________________ 
 
  Størrelse  Antal   
 
Stiga poloshirt __________  __________           
 
Navn på trøjen ________________________________ (12 tegn inkl. Mellemrum) 

PRISER FOR SISU/MBK KLUBTØJ 
	

Stiga poloshirt 
Sisu/MBK pris: 300 kr. 
Før: 399 kr. 
XXS – 4XL 
 
Inkl. Sisu/MBK logo og 
navnetryk.  

	

Stiga shorts 
Sisu/MBK pris: 195 kr. 
Før: 259 kr. 
XXS – 4XL 
 
Skal købes hos BTEX, 
hvor man siger, at man 
er fra Sisu/MBK. Meget 
store i str. 

Stiga træningsdragt 
Sisu/MBK pris: 599 kr. 
Før: 729 kr. 
XXS – 4XL 
 
Inkl. Sisu/MBK logo og 
navnetryk. Skal købes 
hos BTEX, hvor man 
siger, man er fra 
Sisu/MBK. 
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STIGA POLOSHIRT
SISU/MBK pris: kr. 300,-
Vejl. udsalgspris: kr 399,- 
XXS - 4XL

Inkl. SISU/MBK logo- og navnetryk.
Bestilles gennem SISU/MBK.

STIGA SHORTS
SISU/MBK pris: kr. 195,-
Vejl. udsalgspris: kr 259,- 
XXS - 4XL

Skal købes hos BTEX, hvor man siger, 
at man er fra SISU/MBK.
OBS.: Meget store i størrelserne!

STIGA TRÆNINGSDRAGT
SISU/MBK pris: kr. 599,-
Vejl. udsalgspris: kr 729,- 
XXS - 4XL

Inkl. SISU/MBK logo- og navnetryk. 
Skal købes hos BTEX, hvor man siger, 
at man er fra SISU/MBK.

Når man deltager på hold i SISU/MBK, bliver man en del af et stærkt fællesskab, og det er  
derfor et krav, at man – som minimum – spiller i klubbens officielle klubbluse.

Træningsdragter og shorts kan købes hos vores samarbejdspartner BTEX til en særlig favorabel  
SISU/MBK pris. 

$ $$

BEST ILL ING AF  S ISU/MBK KLUBTRØJE

STIGA POLOSHIRT  
SISU/MBK pris: kr. 300,-

Størrelse Antal

Navn på trøjen (maks 12 tegn inkl. mellemrum)

Dit navn, telefonnummer og eventuelt e-mail:

Bestilling af trøjen foretages ved at overføre kr. 300,- pr. stk til nedenstående konto- 
oplysninger og derefter udfylde bestillingssedlen og aflevere den i plasticlommen i klubben.
Undertegnede kontakter jer derefter, når trøjen er klar til afhentning.

Klubbens kontonummer til overførslen: Reg nr: 5381 Konto: 000313059 – husk at skrive navn i overførslen.

Med venlig hilsen
Casper Staal


