
KLÄDKOLLEKTION 

 

TANUMS IF 

info@tanumsif.nu 



Det mesta av vår kollektion är från märket Craft,  

men vi har även en del från Swedemount. 

 

Allt har en TIF-logga som ingår i priset. 

Om du vill ha eget tryck, exempelvis dina initialer, tillkommer 20:- per bokstav. 

OBS! Vissa kläder går inte att få eget tryck på grund av materialet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leveranstid är normalt ca. 2 veckor. 

Du betalar när du hämtar din beställning; kontant eller med Swish. 

I mailet skriver du: 

 Namn (+ målsmans namn om du är under 18 år) 

 Telefonnummer och mailadress 

 Vad du vill beställa och i vilken storlek 

 Vill du ha egen text MÅSTE du vara tydlig med: 

1. Vilket tryck du vill ha, exempelvis ”KA” 

2. På vilka kläder du vill ha tryck 

 

Din order kan se ut så här: 

 

Klara Andersson (Anna Andersson) 

070-123 45 67 

annasmail@mailadress.se 

1 overall överdel, storlek 122/128, tryck ”KA” 

1 overall nederdel, storlek 122/128, tryck ”KA” 

1 mössa 

 

Så här behandlar vi din order: 

1.Vi sammanfattar din order och skickar ett  mail där det framgår  

vad du beställt och det totala priset. 

2.Vi skickar ett nytt mail när dina kläder är färdiga att hämta. 

För att beställa mailar du till: info@tanumsif.nu 



Progress Set Jacka, Svart/Vit 

 

Mjuk och skön tränings– och  

uppvärmningsjacka i funktionsmaterial  

för optimal funktransport. 

 

Storlekar och pris 

 

Herr: XS-3XL    335 kr 

Dam: XS-2XL    335 kr 

Junior: 122/126-158/164 280 kr 

Progress Set Byxa, Svart/Vit 

 

Stretchig träningsbyxa i funktionsmaterial 

med extremt bra fukttransport. 

Tight, avsmalnande passform nedtill med 

dragkedja i benavslut.  

Sidfickor med dragkedja. Resår och dragsko i 

midjan. 

 

Storlekar och pris 

 

Herr: XS-3XL    285 kr 

Dam: XS-2XL    285 kr 

Junior: 122/126-158/164 220 kr 

20 kr per bokstav tillkommer vid eget tryck  I Vill du beställa? Se sidan 2 för orderinfo 



Progress Tröja Halfzip, Svart 

 

Mjuk och skön träningströja i  

funktionsmaterial.  

Kort dragkedja i halsen för snabb  

och enkel reglering av ventilationen. 

 

Storlekar och pris 

 

Herr: XS-3XL    270 kr 

Dam: XS-2XL    270 kr 

Junior: 122/126-158/164 220 kr 

Huvtröja, Svart 

 

Mjuk och skön huvtröja i modern passform. 

Genomgående ficka på magen. 

Mudd nedtill och i ärmar. 

Borstad insida för en mjuk känsla. 

Sydd text på bröstet ”TANUMS IF” 

 

Storlekar och pris 

 

Herr/Dam: XS-4XL   440 kr 

 

OBS! Går ej att få med eget tryck 

20 kr per bokstav tillkommer vid eget tryck  I Vill du beställa? Se sidan 2 för orderinfo 



Craft Isolate Jacka, Svart 

 

Långärmad, vind- och vattenavvisande 

jacka med hög krage och avtagbar huva. 

Justerbar i nederkant.  

Quiltfodrad med vaddering i microfiber. 

 

Storlekar och pris 

 

Herr: XS-3XL    600 kr 

Dam: XS-2XL    600 kr 

Junior: 122/126-158/164 530 kr 

 

OBS! Går ej att få med eget tryck 

Craft Regnjacka, Svart 

 

Lätt regnjacka med tejpade sömmar 

för träning i våta förhållanden.  

Meshfoder för effektiv fukttransport. 

Avtagbar huva. 

 

Storlekar och pris 

 

Herr: XS-3XL    460 kr 

Dam: XS-2XL    460 kr 

Junior: 122/126-158/164 400 kr 

20 kr per bokstav tillkommer vid eget tryck  I Vill du beställa? Se sidan 2 för orderinfo 



Squad Sock Solid, Svart 

 

Match- och träningsstrumpa i  

funktionsmaterial med strategiskt  

placerade stickningar som håller  

benskydden på plats.  

 

Storlekar och pris 

 

28-30-46/48    79 kr 

 

OBS! Går ej att få med eget tryck 

20 kr per bokstav tillkommer vid eget tryck  I Vill du beställa? Se sidan 2 för orderinfo 

Squad Shorts Solid, Svart 

 

Shorts i funktionsmaterial med stretch 

som ger både god fukttransport och 

passform. Dragsko i midjan. 

 

Storlekar och pris 

 

Herr: XS-3XL    125 kr 

Dam: XS-2XL    125 kr 

Junior: 122/126-158/164 110 kr 



Squad Ryggsäck Grå 

 

Slitstark ryggsäck som passar perfekt 

både till och från träningen och  

för vardagsbruk.  

Vadderade, justerbara axelband.  

18 L. 

 

Pris 

 

190 kr 

Squad Duffelbag Grå 

 

En klassisk träningsväska med  

axelrem och plats för skor i sidorna.  

Slitstarkt yttre och förstärkt inre. 

33 L. 

 

Pris 

 

220 kr 

20 kr per bokstav tillkommer vid eget tryck  I Vill du beställa? Se sidan 2 för orderinfo 



Tunn mössa med tryckt TIF-logga 

Pris 

75 kr 
Tjock mössa med sydd TIF-logga 

Pris 

85 kr 

Bandana 

Pris 

75 kr 

Keps med sydd text ”TANUMS IF” 

Pris 

100 kr 

OBS! Eget tryck går ej att få på dessa produkter 

Vill du beställa? Se sidan 2 för orderinfo 


