
Bestilling av BAUER overtrekks/varmedresser – Bestilling for levering til jul! 

 

I år som i fjor vil det bli anledning til å bestille Bauer-dresser. Dressene kommer i to utførelser lett 

foret og vanlig vindtett uten for. 

Prisene er som følger: 

Jakke Vinter: 1199,- (SR) / 1099,- (JR) 

 

Bukse Vinter: 699,- (SR) / 649,- (JR) 

 

Jakke overtrekk: 799,- (SR) / 749,- (JR) 

 

Bukse overtrekk: 649,- (SR) / 599,- (JR) 

 

 

 

Størrelsene er delt inn i enten Senior eller Youth. 



Senior kommer i størrelsene: XS – S – M – L – XL – XXL  

Youth kommer i størrelsene: XXS – XS – S – M – L 

Dessverre er leverandøren utsolgt for følgende: 

• Senior Vinter Jakke – XS, L, XL og XXL 

• Senior Vinter Bukse – M, L og XL 

• Youth Vinter Bukse – S 

• Senior Overtrekk Bukse – L (få igjen i S og M) 

• Junior Overtrekk Bukse – XL 

Du kan enten betale med Vipps til 71099 (Røa IL Bandy Utstyr) eller til Røa ILs bankkonto med 

nummer 1609.10.09122. Kontoinnbetaling og Vippsinnbetaling skal merkes «Bauerbestilling» samt 

navn på bestiller.  

Bestilling skjer denne gangen ved at dere sender en mail merket med «Bauerbestilling» i emnefeltet 

til per-ivar@roail.no . I mailen må dere angi type (Vinter/Overtrekk), Junior eller Senior, Størrelse 

samt hvilke initialer (kr 25,- pr bokstav) som du ønsker (Husk også å betale for initialene når du 

bestiller). Sammen med bestillingen legger du ved dokumentasjon (VIPPS/Bank) på betalingen din.  

NB! Vi kommer til å sende bestilling innen 2. desember for at dere skal få det til jul, så siste dato 

for bestilling er derfor 29. november. 

Husk at alle andre bandyvarer bestiller du fremdeles i nettbutikken: 

https://roail.explendo.no/c/klubbkolleksjon_bandy 

For å sjekke størrelser, kan dere enten prøver hos en spiller på laget som har en dress dere kan prøve 

eller bruke størrelseskartet her: https://www.hockeymonkey.com/bauer-apparel-sizing-chart.html. 

(Ellers har vi fått oppgitt at størrelsene er normale). 

Vi vil sette opp to tidspunkt for utlevering av varene fra Klubbhuset på Røa så snart de kommer, slik 

at dere får dette før jul.  

MVH 

 

For Røa Bandy 

 

Mathias Gellein 

Tlf.:47311727 

Mail: mathias.gellein@gmail.com    
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