
Guide til bestilling af klubtøj 
 

Gå på hjemmesiden www.rsl.dk. 

Klik på ”Bestil klubtøj” / ”Club-in-shop” øverst til højre. 

Login med brugernavnet NBBK og koden 5672. 

Klik på ”Bestil din klubpakke HER” og færdiggør din bestilling. 

Vær opmærksom på at der fra str. XS og opefter kan vælges ”ladies fit” i jakke og T-shirt. 

Vi opfordrer til at man skriver efternavn på ryg af T-shirt og for- og efternavn på jakke og buks.  

Et komplet sæt med træningsdragt, 2 T-shirts og shorts/skirt koster 1035 kr. inkl. navnetryk.  

Når der er bestilt og betalt, bedes du sende ordrebekræftelse til kasserer Susanne Rasmussen på susa61@live.dk, og 

du får refunderet 540 kr., således at du i sidste ende kun har givet 495 kr. for sættet. 

OBS! Refundering finder først sted efter bestillingsvinduet er lukket og sker naturligvis kun, hvis du er meldt ind i 

klubbens ungdomsafdeling og har betalt kontingent for indeværende sæson. 

HUSK AT SENDE ET KONTONR. MED, så Susanne har et sted at sende pengene hen! 

Huskeseddel: 

Navn __________________________________ 

Jakke str. _____    T-shirt str. _____    Bukser str. _____   Shorts/skirt str. _____ 
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