
VAREGG KOLLEKSJON 2013

Ny Vareggkolleksjon 
Grunnet leverandørbytte har vi holdt tilbake den bestillingen dere gjorde tidligere i 
vinter. Nå er ny leverandør på plass. Dette har beklageligvis tatt tid, men også bidratt 
til en ny og forbedret Vareggkolleksjon slik at Vareggstjernene riktig kan skinne på 
samlingsplass og i konkurransene.  
 
For å bli kjent med kolleksjonen kan dere sjekke «Vareggkolleksjon 2013»
 
Nye plagg og modeller
Det er kommet til nye plagg, valgfritt Dame-og Herremodell, samt nye 
størrelsesbenevnelser.  Legg merke til at friidrettsshorts, o-trøye, o-bukse, o-tights lang, 
lue og pannebånd leveres som unisex.

Alle bilder av plaggene er fra kolleksjonen til det svenske landslaget og har naturligvis 
ikke riktige Vareggfarger.
 

http://varegg.no/images/stories/orientering/draktbestilling/VAREGG_KOLLEKSJON_2013endelig.pdf
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Størrelsene
De fleste plaggene er «normale» i størrelsen, men basert på prøver er vår erfaring at 
●treningsjakkene er litt store i størrelsene ( i motsetning til de gamle treningsjakkene 
som var heller små i størrelsene og korte).  
●Vesten er normal i størrelsene.  
●Allværsjakken er normal i størrelsene – bare husk at en vanligvis har varme klær under 
så det er bedre med en noe stor jakke enn en for liten allværsjakke.
 
Dersom noen er usikre er det bare å ta kontakt med Owen som har prøver hjemme.

Betaling:
Basert på din bestilling sender vi faktura



1. Treningsjakke (Master)

● Tynt, pustende  stoff som gjør jakken velegnet som treningsjakke.  
● God ventilasjon med elastisk nettingstoff i sidene og opp bak på skuldrene.  
● Tynt perforert fór på innsiden for økt ventilasjon og komfort.
● Damemodell (god passform og fin lengde) i str: 32-48, herremodell str: 44-62, barnestr: 116, 128, 

140, 152, 164
● Jakkene er litt store i størrelsene.  Damer som vanligvis vil bruke 40 kan f. eks. gå ned i 38.

Pris: kr 330.-

 



2. Treningsbukse (Coach-Rio)

● Tynt, lett, pustende stoff som gjør velegnet som treningsbukse
● Smal, formsydd bukse, elastisk lycra på baksiden
● Tynt perforert fór på innsiden på lårene for økt ventilasjon og komfort.
● Damemodell i str: 32-48, herremodell str: 44-62, barnestr: 116, 128, 140, 152, 164

Pris: kr 300.-

 

Eksempel m/feil farge



3. Vest (Oakfield-2)

● Samme stoffkvalitet som treningsjakken, men med passform som Oakland-2, dvs normal i 
størrelsen og damemodellen er ca 2 cm kortere enn treningsjakken Master.

● Tynt perforert fór på innsiden for økt ventilasjon og komfort.
● Damemodell i str: 32-48, herremodell str: 44-62, barnestr: 116, 128, 140, 152, 164

Pris: kr 250.-

 



4. Allværsjakke (Rumpo, Ingli)

● Jakken som vi bruker på kalde, regntunge dager, god reisejakke.  
● 100% polyamid, vanntett 8000mm (tåler mer), pustende  8000 g/m²/24h
● Tynt nettingfór på innsiden, avtagbar hette,
● Regulerbar snøring i livet
● Damemodell (Ingli) (noe innsvinget) i str: 32-48, herremodell (Rumpo) str: 44-62
● Størrelsene er såkalt “normale”.

Pris: kr 650.-

 



5. T-skjorte (Land-U) og 
6. langermet trøye (Stone-U)

● Stofftype Aero cool (teknisk materiale): pustende, tørker raskt, noe elastisk
● Kroppsnær, passer både til trening, konkurranse og vanlig bruk
● Langermet variant er god til oppvarming og til litt kaldere dager
● Damemodell i str: 32-48, herremodell str: 44-62, barnestr: 116, 128, 140, 152, 164

Priser:  T-skjorte : kr 200.-       Langermet: kr 300.-

 

Land-U Stone-U



Hodeplagg

7. Lue (Anders):

●Varm lycra lue, noe elastisk
●Fungerer bra til trening
●85% polyester, 15% elastane
●Unisex str Small, Medium, Large

Pris: kr 100.-

 

8. Pannebånd (Arvid)

●Elastisk pannebånd, 
●85% polyester, 15% elastane
●10 cm bredt
●Unisex str Small, Medium, Large

Pris: kr 50.-
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FRIIDRETT – SPESIAL

Passer også for o-løpere som vil ha en egen sprint – o drakt.



T-skjorte
Singlet



9. Singlet (Sprint)

● Aero cool teknisk stoff
● Kroppsnær, godt pustende, tørker raskt,
● noe elastisk
● Damemodell i str: 32-48, herremodell str: 

44-62, barnestr: 116, 128, 140, 152, 164

Pris: kr 200.-

 

10. Tights (Rapid)
● Kort, tettsittende, elastisk, lomme på 

innsiden
● 88% polyester, 22% lycra
● Herremod:(44-62), damemod: (32-48) 

Barnestr:116, 128, 140, 152, 164

Pris: kr 200.-

 

11. Shorts (Fast)

● Kort type, Lomme på innsiden
● Ytterstoff: 100% polyester,  truse: 100% 

polyester
● Unisex: XXS-XXL. Barnestr: 116, 128, 140, 

152, 164

Pris: kr 200.-
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ORIENTERING – SPESIAL

O-bukse Lang o-tights



12. O-trøye (Field)
●O-stoff, perforert (som nåværende o-trøye)
●Unisex, en noe vid modell 
●Unisex: XXS-XXL, Barnestr: 116, 128, 140, 152, 
164

Pris: kr 200.-

 

13. O-Bukse  (Racer-Pro)
●O-Stoff, delvis perforert langs siden og bak knærne 
for bedre ventilasjon.
●Lomme bak,  med glidelås 
●Unisex: XXS-XXL. Barnestr: 116, 128, 140, 152, 164

Pris: kr 200.-

 

14. O-Tights, lang
●Bodyfit
●Perforert lycra på baksiden av knærne for bedre 
komfort.
●Lomme med glidelås bak
●Unisex: XXS-XXL. Barnestr: 116, 128, 140, 152, 164

Pris: kr 250.-

 


