HANDLEBETINGELSER FOR LILLEHAMMER SKIKLUB MEDLEMMER
HOS SPORT 1 LILLEHAMMER.
For sesongen 2016/2017 gjelder følgende betingelser for aktive utøvere i langrenn, freeski og
alpint for Lillehammer Skiklub.
Følgende leverandører:
Ski:
Madshus og Fischer
Sko:
Alpina, Madshus og Asics
Bindinger: Rottefella
Staver:
Swix
Smørning: Swix
Betingelser for aktive utøvere langrenn:
Betingelsene forutsetter at navneliste med løpere og bestilling for disse leveres til
Sport 1 Lillehammer innen 1. oktober 2016. Kun en samlet bestilling per løper innen
denne dato.
Det sendes ut ett skjema og alle varer bestilles innen 28.09 – ett samlet
bestillingsskjema; ski/sko/staver, tekstilpakke (netthandelsløsning Swix), fritidspakke.
Madshus ski, sko, staver – 40 % rabatt. 30% på Red Line modell.
Fischer ski – 35 % rabatt. 30% på Speed Max modell.
Alpina Racinsko – 40 % rabatt
Rottefella bindinger – 25 % rabatt
Swix staver – 40 % rabatt
Smørning Swix: 40 % rabatt på samlet handel i butikk på avtalt handledag – torsdag uke 43
(27. oktober) og torsdag uke 2 (12. januar 2017).
Klistremerker med Sport 1 Lillehammer på ski skal beholdes på skiene.

Slip:
Valgt slip inkl varmeskap – kr. 300,- pr par.

Betingelser Trening og Mosjonsgruppa:
Betingelsene forutsetter at navneliste med løpere og bestilling for disse leveres til
Sport 1 Lillehammer innen 28.september 2016. Kun en samlet bestilling per løper
innen denne dato.
Madshus ski, sko, staver – 40 % rabatt. 30 % på Red Line modell.
Alpina Racinsko – 40 % rabatt
Ovennevnte betingelser gjelder for følgende grupper:
13 – 14 år De som ønsker å satse på litt mer enn lokale renn, inkl. Ungdommens HK renn.
Disse tar også del i klubbens treninger etter oppsatt plan.
15 – 16 år: De som ønsker å satse på litt mer enn lokale renn, Dvs Hovedlandsrennet.
Disse tar også del i skiklubbens treninger etter oppsatt treningsplan.
Junior:
De som ønsker å satse på litt mer enn lokale renn. Dvs Spar cup og NM
Senior:
De som ønsker å satse på litt mer enn lokale renn. Dvs Spar cup og NM
Trening
& Mosjon: De som deltar på felles treninger i klubbens regi og som deltar og representerer
LSK i turrenn.
Ordningen er ment som en bonus til løpere som ønsker å satse ekstra på langrenn. Sport1
Lillehammer stiller med profesjonell hjelp til uttak av ski.
Betingelser for aktive utøvere i alpint og freeski LSK:
Swix: 40 % rabatt på samlet bestilling til seg selv innen 28.september på smøreprodukter og
smøreutstyr (jern, smørebord, filer etc)
Swix staver – 40 % rabatt
Swix alpinhansker – 40 % rabatt
Betingelsene forutsetter at navneliste med løpere og bestilling for disse leveres til
Sport 1 Lillehammer innen 28.september 2016. Kun en samlet bestilling per løper
innen denne dato.
Avtalen gjelder for følgende grupper:
• De som deltar på felles treninger i klubbens regi og som deltar og representerer LSK i
alpine og freeski renn.
Generelle betingelser for alle medlemmer i LSK:
Betingelser på tekstilpakke / klubbkolleksjon (Original) Lillehammer Skiklub:
• 35 % rabatt ved bestilling før 28.09.2016
• 25 % rabatt ved bestilling etter 28.09.2016
Generelle betingelser for alle medlemmer i LSK:
• 10 % rabatt på alle ordinære varer. Gjelder ikke på tilbudspriser og kampanjevarer.

• 20 % rabatt på racing skiprepp produkter (HF, Cera, liquid)
• 25 % rabatt på alle ordinære varer og 25 % rabatt på racing/direkte trenings relaterte
produkter på handledager for klubben. Gjelder ikke på tilbudspriser og kampanjevarer.
• 40 % rabatt på Asics løpesko ved bestilling i forbindelse med Kick Off for LSK 17.
september 2016 evt. handledag torsdag 22.9. Samme tilbud gis ved bestilling i
forbindelse med handledag 20. april 2017. Rabatten gjelder ikke modellene Kayano og
Nimbus. På disse gis en rabatt på 25 %. Rabatt gis kun ved personlig oppmøte på
Kick Off eller i butikk på definert handledag.
Handledager:
September: uke 38 – torsdag 22. 9. TEMA; Løpesko/barmark
Oktober: uke 43 – torsdag 27.10. TEMA; Ski/smørehandel I
Desember: uke 49 – onsdag 7.12. TEMA; Ski/smøring/tekstil henting
Januar 2017: uke2 – torsdag 12.1 TEMA; Ski/smøring/smørehandel II
April 2017: uke 16 – torsdag 20.4. TEMA; Forberedelse barmark/sko/løp

