
 

Härlövs IF:s klädkollektion inför 2022 – årets priser 

klara! 

I klubbkollektionen för Härlövs IF finns kläder i klubbdesign för träning och tävling 

inom orientering, löpning och skidåkning. Som medlem får du köpa dessa kläder 

till medlemspriser och klubben/sponsorerstår för en del av kostnaden. Byxor betalar man till 

självkostnadspris. 

 

Tights i klubbdesign - prova i Bockatorpet vid tisdagsträningen den 1 mars och 8 mars 

I mycket skönt stretchigt material som matchar våra snygga tröjor Caliber och O-top. Blå med vita 

höjdkurvor och klubbmärket på ena benet. Materialet är inte så slitstarkt så att man rekommenderar 

byxan för orientering. Perfekt som ”vanlig” löpar-/träningsbyxa. Pris 629 kr, 440 kr junior 

Anmäl intresse – är vi tillräckligt många kan vi lägga in en order (vi behöver beställa minst 5 stycken  

dam/herr/junior).  

 

Jag vill handla något – hur gör jag? 

 Meddela Nina vad du önskar! carina@hydraultransport.se 

 Ett baslager finns hemma av tävlingströjor, mössor, pannband, buffar etc, så har du tur finns dina 
önskemål i lager i torpet.   

 Klubben kan inte hantera lager av alla artiklar, så om det endast är få beställningar av ett plagg 
kanske du får avstå din beställning alternativt blir priset dyrare än angivet i prislistan.   

 Provtillfälle enligt överenskommelse med Nina  
 

 

Leverans: 

Efter sammanställning av ordern tar det cirka 5-7 veckor till leverans. För hoodies och vinterjackor är 

leveranstiden normalt cirka 2-3 veckor. 

Betalning: 

Efter mottagning av beställda kläder sker betalning till klubbens bankgiro 155-4807 eller via Swish 

123 055 37 92. Ange beställarens namn vid inbetalningen samt ange ”kläder”! 

Frågor/kontakt: 

Har du frågor? Kontakta Carina (Nina) Jönsson Lindholm på tel 0708-713 957 eller mejla: 

carina@hydraultransport.se 

 

 
 
 
 



 

 

Överdrags-/träningsställ – Trainer jacket/pants  - nu i återvunnet material 
Skön överdrags- och träningsjacka i klubbfärgerna blått, vitt och gult från Trimtex. Vind- och 

vattenavvisande material, luftkanaler i ryggen och med material som andas under armarna. Elastiska 

infällningar och resårmudd med tumgrepp. Dragkedja med reflex och två fickor med dragkedja fram.  

Storlekar: 

Junior/Unisex: 130/140/150/160(XS)/S/M/L/XL/XXL/XXXL  

Dam: XS-XXL  

Medlemspris: 450 kr vuxen, 330 kr junior 

                    

 

 

 

 

  

Enfärgad träningsbyxa i vind- och vattenavvisande material utan 

tryck. Ventilerande egenskaper med material som andas på 

baksidan. Elastisk baksida och formsydda knän för full 

rörelsefrihet. Reflexdetaljer för säker träning i mörker. En 

blixtlåsficka och blixtlås vid bensluten. Mörkblå eller svart. Ingen 

klubbdesign, standardvara. 

Storlekar: 

Junior/Unisex: 130/140/150/160(XS)/S/M/L/XL/XXL/XXXL 

Dam: XS-XXL 

Självkostnadspris: 562 kr vuxen, 524 kr junior 

 

Tröjor för orientering/löpning  
Välj mellan två olika modeller av tröja - ”Caliber shirt” eller ”O-top mesh” från Noname. Skön, slitstark 

och snabbtorkande kvalitet men också med egenskaper som klarar hårda tag i skogen. Mönster i 

klubbens egen design. Finns i kort eller lång ärm. 

 

Medlemspris: 200 kr (kort ärm), 300 kr (lång ärm) 

 

 



 

Caliber shirt   

Rund hals med krage och kort dragkedja. Luftigt raster under ärmen och lite baktill på ryggen.  

Storlekar: 

Junior/Unisex: 130/140/150/XXS-XXXL 

Dam: XXS-XXL (kort ärm endast upp t o m XL) 

O-top mesh   

V-ringad, luftig meshkvalité. Skön under den varmare årstiden men funkar bra övriga delen av året med 

underställ.  

Storlekar: 

Junior/Unisex: 130/140/150/XXS-XXXL  

Dam: XXS-XXXL 

 

 

Tights i klubbdesign ”Run 2.0 long tights” 
Anmäl intresse - beställning görs vid tillräckligt stort antal beställningar.  

Pris (självkostnadspris) 629 kr, 440 kr junior 

Tightsen från Trimtex har en ergonomisk passform och är gjord i ett elastiskt material med fyrvägs-stretch som ger 

en mycket bra och bekväm passform. Materialet är också snabbtorkande och ventilerar väl, det har 

ventilationspaneler i svettzonen bakom knäna. Detta säkerställer optimal ventilation och förhindrar att svett ligger 

kvar på huden. Run tights har en resår med snörning i midjan, meshfoder på insidan av linningen, reflexdetaljer 

och en ficka med blixtlås baktill. Detta är ett par tights som är perfekta för användning både inomhus och 

utomhus. 

Storlekar: 

Junior/Unisex: 130/140/150/160(XS)/S/M/L/XL/XXL/XXXL  

Dam: XS-XXL 

 

Buff, pannband och mössor  
Användbara och snygga accessoarer i mjuk och skön kvalitet i klubbens design från Noname. 

Medlemspris: 119 kr 
 

Buffen är one size.   

Pannband finns i storlekarna S och M. 

Mössorna finns i två kvaliteter. En skön och lite fodrad allroundmössa (speed hat) och en tunnare variant 

för tävling med tunt flossad insida (race hat). Storlekar: S, M och L. 

 

 



 

Löparlinne 

Löparlinnena från Trimtex görs i tre modeller i klubbens design. Finns bara i vuxenstorlekar.  

 

Dam: Två modeller - fast eller run singlet. Båda har brottarrygg, men fast singlet är smalare baktill. 

Storlekar: XS-XXL 

Herr: Fast singlet med brottarrygg. Storlekar: S-XXXL 

 

Fast singlet: Lätt vikt, är mycket elastiskt och har ett stort fält med ventilationspaneler på baksidan som 
transporterar svett effektivt. Det är ett tunt, tekniskt och åtsittande linne som torkar mycket snabbt. 
Linnet upplevs ganska stort i modellen så man kan oftast gå ner en storlek. 
 

Run singlet: En perfekt tränings-top med smal passform. Linnet är lätt och bekvämt att ha på sig och är 
gjort av ett material som andas bra och har bra fukttransport med ventilationspaneler på sidorna för 
extra ventilation.  

Medlemspris: 220 kr fast singlet/240 kr run singlet 

  

 Framtill ser linnena lika ut. 

 

 

Baktill ser linnena olika ut: 

 

 

 

 

                             

 

  Fast singlet herr                     Fast singlet dam        Run singlet dam 

 

 

 

 

 



 

Hoodies – skönt att ta på efter träning och tävling – både till vuxen och junior 
Skön jacka med dragkedja i mjuk, elastisk och funktionell polyester från Craft.  

Flossad insida. Huva med dragsko, två fickor. Mörkblå med ljusblå detaljer och klubbmärket på bröstet. 

Med eller utan luva. 

Unisex: S-4XL  

Dam: XS-XXL  

Medlemspris: 350 kr + märket ca 45 kr   

Bomullshoodie med luva och magficka från Craft (ej zip).  

Medlemspris: 235 kr + märket ca 45 kr 

 

Längdåkningsdress från Trimtex  
Modellen Ambition race finns i dam och herrmodell. Det är en tvådelad dress i lycra i ett snabbtorkande, 

ventilerande material. Sitter tätt och bekvämt på kroppen. Vindtäthet 2/6 och ventilationsförmåga 4/6. 

Tröjan har ventilationspaneler på ryggen för att säkerställa optimal fukttransport och komfort under hög 

aktivitetsnivå. Dragkedja framtill och silikonband nederst så att den sitter bra utan att glida upp och är perfekt för 

den som vill hålla ett högt tempo i längdspåret. Tightsen har ventilationspaneler baktill vid knäna för att säkra 

optimal fukttransport.  

Tröja/byxa kan köpas var för sig som med fördel kan användas även för löpning. 

Storlekar: 

Junior/Unisex: 130/140/150/160(XS)/S/M/L/XL/XXL/XXXL  

Dam: XS-XXL  

Medlemspris: 850 kr (425 kr/del)   

juniorpris: 670 kr (335 kr/del) 

 

Allround-/vinterjacka från D.A.D Sportswear 
 

En lätt fodrad, funktionell, softshelljacka som passar större  

delen av året.  

Vind- och vattenavvisande - WP3000/MVP1000. Justerbar 

löstagbar huva, ytterfickor med dragkedjor, elastisk dragsko 

nedtill. Kardborrejustering och tunn innermudd i ärmslutet. 

Innerficka med dragkedja. 

Herr:  S/M/L/XL/XXL  

Dam:  XS/S/M/L/XL 

(finns inte i juniorstorlekar) 

Medlemspris: 950 kr + märket 45 kr ca 

Leverans sker ca 2-3 veckor efter beställning.  



 

Löparset 

Ett fåtal tröjor finns kvar i lager av en rundringad t-shirt för löpning i skön och snabbtorkande kvalitet 

med mönster i klubbens egen design. Några enfärgade blå korta tights finns också hemma med klubbens 

namn på benet.  

Medlemspris: 200 kr per del 

 

 

 

 

 

 

Byxor 

Slitstarka byxor för orientering finns ute på tävlingar eller i sportaffärer. Exempel är Kimera tights eller 

Terminator i mesh-kvalitet från Noname. Finns i hellånga eller capri. 

Finns önskemål kan vi eventuellt göra en sambeställning och dela på frakten till sjävkostnadsp ris. Några 

få enstaka modeller/storlekar har vi kvar i torpet sen tidigare år, kanske något som kan passa dig?  

 


