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Hej Springere 
 
Da der flere nye/gamle springere der ikke har nogen trænings dragt har jeg 
været på jagt længe. Den dragt vi har nu er udgået af produktion for ca. tre 
år siden. Det er næsten umuligt at finde noget de andre klubber ikke har og 
som også er pænt og sidder godt på jer. 
 
Men jeg har fundet en dragt nu som bare er super flot som de andre ikke har 
og som sidder utrolig godt på den som har prøvet den. Det er en Hummel 
dragt som kan købes i Intersport.  Overdelen og underdelen købes separat. 
Det er bare rigtig godt så får man lige den rigtig pasform første gang. 
Men der er selvfølgelig også et minus den er dyr rigtig dyr 1000 kroner. 
Og der kommer også en pris på 150-200 kroner for at brodere tryk på. 
 
Indkøb af dragten står man selv for, da jeg det svære ikke er i stand til at 
lægge ud for dragterne. Og det er ikke alle der betaler til tiden, de sidste to 
gange vi har købt tøj tager det mig over 5 uger at få penge igen efter  
Sidste tids frist. Så derfor står man selv for at købe den. 
 
Når man har købt dragten afleveres den til mig. 
Senest den 19 marts. Så der kan komme tryk på. 
 
Jeg ved godt det mange penge, det syntes jeg også. 
Men den er flot rigtig flot når man ser den er det pengene 
vær. Den dragt vi har nu har holdt i tre år og kostede 800 
kroner. Så hvis vi siger det koster 1200 kroner er det 400 
kroner på en sæson. Det vel ikke så dyrt igen.  
Og holdet ser så godt ud når vi er ens. 
 
Springer Hilsen Jesper Egerup 
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Her kan dragten købes 
 

 

Prøve dragten er købt i Intersports / Sportsman Slagelse. 
Det er ikke en standart vare og jeg kan kun finde den i Slagelse. 
 
Overdelen og underdelen købes særskilt.  
Pris i alt 1000 kr.  ( Dragten uden tryk/brodering  )  
 

 

        

 

 

 
Adresser : Slagelse   Rådhuspladsen 7 4299 Slagelse  TLF 58522171 
   

Åbnings tider mandag-onsdag 9.30-17.30  
            Torsdag-fredag 9.30-18.00 
        Lørdag 9.30-14.00 
   
 
Husk at dragten skal afleveres til træning til Jesper med navn 
i. Så vi kan få broderet logo på ryggen, ben og bryst. 
Senest Fredag den 19 februar 2010. Så skulle vi kunne nå det 
Til opvisningen.  
   Springer Hilsen Jesper Egerup  
 
 
 
 


