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WETTERBYGDEN BASKETBALL

T-shirts
Olika färger. Standard bomulls T-shirt i olika fär-
ger med stort brösttryck. Storlek: S–3XL. 
Svart t-shirt (Nr.2) finns även i barnstorlek.

100 kr

EXTRA: T-shirt med lång ärm
Nu kan du köpa våra T-shirt med lång ärm i de 
flesta färger. Standard bomulls T-shirt i olika fär-
ger med stort brösttryck. Storlek: S–2XL.

150 kr

Träningsset: Linne + Shorts
Perfekt träningsset med byxa och linne i hålad 
meshmaterial i svart/vitt, Vändbar. 
Storlek: XXS-2XL

Paketpris: 500 kr
Träningslinne/shorts separat: 300 kr/del

4. Mörkblå t-shirt 
med orange tryck 

”Wetterbygden 
Basketball”

1. Grå 
melerad 

t-shirt med 
mörkblått 

och vitt 
tryck ”Wet-

terbygden 
Basketball” 2. Svart t-shirt 

med ljusblått 
och orange 
tryck ”Wet-
terbygden 

Basketball” 5. Mörkblå t-shirt 
med vitt tryck 
”Wetter”

3. Ljusblå 
t-shirt med 
orange och 
svart tryck 

”Wetterbyg-
den Basket-
ball”
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Mjukisbyxa
Skön ”joggingbyxa” i 
svart bomull med min-
dre Wetterbygden-tryck 
på benet. Finns i Stor-
lek: S-3XL

500 kr

Hoodie
Superskön Hoodie i svart med Wetterbygden Bas-
ketball tryck över bröstet. Finns i Storlek: XS-3XL

500 kr
WETTERBYGDEN BASKETBALL

Träningsjacka med dragkedja
WCT-jacka i Svart/vitt med mindre brösttryck. 
Storlek: XS-2XL

500 kr
EXTRA: Vinterjacka
Vår klassiska Vinterjacka i Svart med Wetterbyg-
den tryck. En supervarm och skön vinterjacka 
med luva. Se ut som våra A-lagsspelare i vinter! 

Extrapris:  800 kr
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WETTERBYGDEN BASKETBALL

Vattenflaska
Svart vattenflaska med 
både logga som text 
STARS  och SPARKS. 
Svart lock.

30 kr

BESTÄLL NU!
Gör din beställning till info@wbbasket.se
Betalning görs vid överenskommen upp-
hämtning av varorna på kansliet.

Ange namn, kontaktuppgifter samt önskad 
produkt, storlek och antal vid beställningen.

Nyckelband
Svart nyckelband med tryck. Karbinhake 
och nyckering i änden. Material av 
polyester med säkerhetsfäste i 
nacken.

50 kr

Mössa
Stickad skön mössa i 
svart med stort STARS 
tryck med tofs. Perfekt 
när det börjar bli kallt.
Storlek: One size

75 kr

Keps
Supercool keps med logga framsida och broderat 
STARS och SPARKS på sidorna. Baksidan har bro-
derat: Basketball Never Stops. Storlek: One size.

75 kr

Halsduk
Stickad halsduk med 
broderad logga i båda 
ändarna och ljusblå 
fransar. Coolare vinter-
halsduk går inte att köpa om du 
är ett fan av Wetterbygden!

120 kr
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