


Nya klubbkläder från Huski Wear!

• Från säsongen 2021/22 har TSLK en ny klubbklädesleverantör –Huski Wear – Dress the Adventure – som 

även är leverantör till Svenska landslaget!

• Kollektionen består av barn-, dam- och herrkläder och omfattar ett stort antal produkter. I ett första skede 

kommer vi att erbjuda fem olika produkter som presenteras här, men efter sommaren kommer det att finnas 

möjlighet att även beställa TSLK-brandade plagg från hela sortimentet vilket inkluderar T-shirts, 

träningskläder, skidstrumpor m.m. Mer information om det senare.

• Liksom tidigare riktar sig klubbkläderna till de aktiva åkarna, tränare, lagledare och klubbfunktionärer såsom 

styrelsen. 



Beställningsförfarande – beställ före 21 maj 2021!!

• För att Huski ska kunna garantera leverans i september så behöver vi få in beställningar senast
fredagen den 21 maj 2021. Beställningar som läggs efter det kommer att komma tidigast till 
november.

• Du gör din beställning i klubbshoppen på www.tslk.se.

• Fr o m hösten kommer beställningar istället att göras via Huskis egna webbshop, men då den är 
under uppbyggnad gör vi nu en gemensam beställning för klubben. 

• Din beställning är bindande.

• Betalning sker mot faktura i Kansliet Online.

• Storleksguide finns längst ner i presentationen



Priser:

Jr: 1125 kr

Sr: 1500 kr



Priser:

Jr: 900 kr

Sr: 1350 kr



Ski Pant Full Zip

Description: Padded Ski Pant in a two-way stretch material. Designed with full 

length zips from waist to hem with suspenders that are detachable. The pant is 

waterproof and will keep you warm and dry in most weathers. 

• Mechanically woven fabric - Two-way stretch 

• High water repellency and breathability • Taped seams 

• Adjustable and detachable suspenders Full length water-resistant zip on legs 

• Velcro adjustments in waist 

• Extra durable fabric over knee area, designed with an opening for sliding in 

knee padding for extra support 

• Kick patches for added durability 

• Internal snow gaiters at bottom hem 

• Regular fit 

• Fabric 51% Polyester 49% Recycled polyester 

• Lining 51% Polyester 49% Recycled polyester 

• Insulation 100% Recycled polyester 

• Padding: 60 gr 

Sizes: Men S-XXL Women XS-L Junior 122/128-170/176 

Art nr: M/W/J005 AZURE BLUE (48)

Priser:

Jr: 750 kr

Sr: 1125 kr



Priser:

Jr: 375 kr

Sr: 525 kr



Priser:

Jr: 600 kr

Sr: 900 kr






