NETTBUTIKK FOR BESTILLING AV KLÆR STEINKJER FIK VÅR 2019
LEVERING CA. UKE 16
BUTIKKEN HOLDER ÅPEN FRA 27. FEBRUAR TIL 11. MARS
Hei alle sammen.
Da vil det være mulig å gå inn på nettbutikken til Trimtex i nevnte tidsrom og
bestille klær for levering ca. uke 16. Dette betyr at alle i fred og ro kan se
gjennom klær de ønsker å kjøpe – bestille – og få klærne direkte tilsendt i
posten.
Prøveklær
Vi har fått til en avtale med Trimtex Sport AS om prøveklær.
Sverre Luktvasslimo tar med klær og satser på å møte på treninger i uke 10.
Nettbutikken er åpen til og med 11.mars (ikke 05.03.2019 som det står på
nettsidene til Trimtex)
Slik gjør du:
- Gå til https://trimtex.no/no/min-trimtex/steinkjer-friidrettsklubb/
- Før du kan starte å bestille må du registrere deg.
- Velg «Logg inn» om du allerede er registrert som bruker på trimtex.no eller
“Ny konto” om det er første gang du bestiller fra oss.

- Tast inn steinkjerfik i «teamkode for innmelding» og logg inn.
- Du skal motta en ordrebekreftelse fra Trimtex når din ordre har gått gjennom.
Trimtex Sport AS anbefaler å bruke Chrome eller Firefox for at det skal fungere
optimalt, f.eks vil brukere av Internet Explorer kunne oppleve noen problemer.
Lurt tips! Kommer man “bort” fra klubbsidene, kan man alltid klikke på
klubbnavnet øverst på siden for å komme tilbake igjen.
VIKTIG; Medlemmer i Steinkjer Friidrettsklubb kan handle klær via
Trimtex` nettbutikk to ganger per år. Neste runde vil være bestilling i
september-oktober med levering ca. uke 46-48. Klærne er med S-FIK`s
egen design, og ikke byttbare. Klærne er noe små i størrelsene. Følg
størrelsesguiden og gå gjerne opp et nummer hvis tvil.

Hvis noen har problemer med å logge inn, eller har andre henvendelser, nøl ikke
med å ta kontakt enten på support@trimtex.no eller per telefon 37 26 91 00.

Lykke til!
Med vennlig hilsen
Sverre Luktvasslimo
Steinkjer Friidrettsklubb
Telefon 93008085

