
IFK Växjö kan glädjande meddela att vi från 1 januari 2018 kommer att ha vår kollektion 
från Intersport Växjö och Craft. Avtalet omfattar inte skor. OBSERVERA att det inte går 
att prova IFK-kläderna hos Intersport förrän tidigast 20/10! 
 

Vi kommer att plocka fram kollektioner för våra barn och yngre ungdomar, respektive 
våra äldre ungdomar, juniorer och seniorer. Dessa kommer att presenteras på hemsidan i 
mitten av oktober. 
 

Följande gäller: 

• Fram till 31/12 -17 är det tävlingskläder från Adidas som gäller.  
 

• All tränings- och tävlingsutrustning för IFK Växjö beställs/inhandlas på Intersport 
Växjö. 
 

• På SM-tävlingar ska endast den nya kollektionen från Craft användas. 
 

• I övrigt så går det bra att använda den gamla kollektionen med Adidas. Men allt 
nytt ska vara Craft via Intersport. 

 

• För att underlätta övergången för våra aktiva födda 2003 och äldre så behöver man 
bara betala halva priset (dock max 1200kr i rabatt) på beställning gjorda senast 31 
oktober 2017. Erbjudandet gäller inte efter detta datum. Förutsättningen är att 
man samtidigt registrerar sig som medlem hos Intersport. 

 

• Vi uppmanar alla medlemmar att registrera sig som medlemmar på Intersport. På 
detta sätt får IFK Växjö en kickback varje gång ni handlar där. OBS! er ordinarie 
bonus påverkas inte av detta. 

 

• Varje tränare/ledare till våra träningsgrupper i IFK Växjö kan gratis beställa/hämta 
ut en t-shirt, en långärmad samt om man önskar ett par långa träningsbyxor. Lista 
finns hos Intersport. Förutsättningen är att man samtidigt registrerar sig som 
medlem hos Intersport. Erbjudandet gäller beställning fram till 31/10 -17. Därefter 
kommer respektive träningsgrupps konto att belastas som tidigare. 
 
Provkväll kommer att vara 19/10 kl. 17:00-19:30 i Telekonsult Arena. Den som 
beställer där, eller i butiken Intersport, Grand Samarkand, Växjö 20/10 – 31/10 -17 
kommer att få varorna för avhämtning innan jul. OBSERVERA att det inte går att 
prova IFK-kläderna hos Intersport förrän tidigast 20/10! 
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