
HYLKEDRAGTEN
Vi er alle en del af et lille og trygt samfund, hvor alle deltager 
meget aktivt.
Det vil vi gerne hylde – og belønne – ved at tilbyde Jer denne 
dragt, som et symbol på, hvor godt det egentligt er at bo i Hylke!

Ved hjælp af en yderst fornuftig samarbejdsaftale med SPORTMAS-
TER Skanderborg og Hovedbestyrelsens accept for et mindre tilskud, 
kan man erhverve sig dragten for:

Børn – størrelse 4 år til 16 år  kr. 250.-
Voksne – størrelse XS til XXL  kr. 300.-

Dragten bliver påsat et lille logo på brystet med SPORTMASTER logo 
samt vores eget AKTIV i HYLKE logo på ryggen.
Dragten kan ses og prøves i HYLKE LETKØB fra 
uge 42 og frem til bestillingsdeadline (Dame L, 
Herre L samt Børn 4 år + 12 er til rådighed)

Da der skal påregnes lidt leveringstid, i forbindel-
se med tryk, skal jeg bede om Jeres bestilling 
senest d. 9. november 2011.
Bestillingsseddel samt beløbssvarende kontan-
ter bedes a� everet i lukket kuvert hos HYLKE 
LETKØB
 
Med håb om at I tager godt i mod dette tilbud 
ønskes I alle et aktivt efterår!

Brian Kjær

Dragten bliver påsat et lille logo på brystet med SPORTMASTER logo 
samt vores eget AKTIV i HYLKE logo på ryggen.
Dragten kan ses og prøves i HYLKE LETKØB fra 

Da der skal påregnes lidt leveringstid, i forbindel-

Bestillingsseddel samt beløbssvarende kontan-



Bestillingsseddel: HYLKEDRAGTEN
Deadline: 9. november 2011

Navn: 

Adresse:

Tlf.:

Mail:

Anfør venligst korrekt antal samt krydse af i størrelse. 
Børn Størrelse
  4 år 6 år 8 år 10 år 12 år 14 år 16 årStk.

Voksne (Dame) Størrelse
   XS S M L XL
Stk.

Voksne (Herre) Størrelse
   S M L XL XXL
Stk.

Samlet pris kr.
(a� everes sammen med bestillingsseddel i HYLKE LETKØB) 

Når dragterne kommer fra trykkeriet, informeres I via mail eller telefon – 
Dragterne kan efterfølgende afhentes hos Brian Kjær – Præstehaven 16
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