
    

 

 

Klubbkläder till Westerbotten Westernriders 2016 
Det framgår i texten bredvid bilderna vilka storlekar som finns att välja bland. Martina kommer ha en 

tröja av varje sort hemma hos sig (Stugunäs 82,  90583 UMEÅ) så den som vill kan prova där. Vill du 

absolut prova andra storlekar går det att åka till ZProfil på Västerslätt och säga att du tillhör 

Westerbotten Westernriders så får du hjälp. Du kommer också kunna prova kläderna hemma hos Inga 

och P-A onsdag 15/6 på grillkvällen. Vi har de gröna trycken liggandes hos ZProfil så du kan även åka dit 

med andra saker (t ex egen tröja/jacka, pad eller annat och be dem att sätta fast det). 

 

Sista dag för beställning för att vi ska hinna få tröjorna innan semestrarna är onsdag 29 juni! 

Betalning skall ske kontant till Martina, Swish till Martina (070-3883568) eller till konto 6251 - 950 891 

118 och skall vara framme senast 29 juni när vi beställer. 

Beställ kläder antingen 15/6 hos Inga och P-A eller hos Martina, eller genom att maila till 

styrelsen@wbwr.se och uppge följande: 

Namn, Adress (om du vill få kläderna skickade), Telefonnummer (så vi snabbt kan nå dig för 

kompletterande frågor), Nummer på tröjan (finns på bilderna här i dokumentet) du vill köpa, Antalet du 

vill köpa samt Storlek på respektive tröja. Ange också hur du betalar; kontant, till konto eller swish så 

underlättar det för oss. 

 

Exempel på hur mailet du skickar till styrelsen@wbwr.se kan se ut: 

Linda Ångman 

Norra Gimonäsvägen 20 

907 38 Umeå 

070-5909886 

Nr 1, 2 st, båda Small 

Nr 3, 1 st, Medium 

Nr 5, 1 st, Medium 

Har betalt 840 kr till kontot 13/6 och skrev ”Kläder Linda” som meddelande. 
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Märke: Fruit Of the Loom 
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Märke: Texstar 

 

 


