	
  

LOAvisen

NR. 1/2014/JUNI

LOAvisen – Særudgave med sommerens bedste tilbud…
Denne udgave af LOAvisen omhandler kun en enkelt ting – nemlig sommerens
bedste tilbud til dig, der modtager LOAvisen og som er medlem af LOA Sailing Team
og har betalt kontingent for 2014 (er du ikke medlem i øjeblikket, er det med at få dig
meldt ind, så du kan gøre brug af det tilbud, der er anført nedenfor…)

Sejlertøj fra Henri Lloyd…
I den sidste tid har jeg forhandlet en del med Nordjysk Marine Service i Aalborg med
henblik på at finde et rigtig godt og rigtig fornuftigt tilbud til en særdeles fordelagtig
pris på et rigtig godt sæt sejlertøj i en topkvalitet, som en del af vore medlemmer har
efterspurgt flere gange…
Efter disse forhandlinger, hvor Nordjysk Marine Service har ydet en stor indsats for at
få leverandøren Henri Lloyd med på det gode tilbud og med stor hjælp fra vores
hovedsponsor Spar Nord, kan vi tilbyde et fantastik godt sæt sejlertøj til en pris, der
svarer til cirka halvdelen af normalprisen…

Beskrivelse…
Sejlertøjet består af rød jakke og blå bukser (se venligst foto af begge dele på næste
side).
På jakken vil der i det blå felt på brystet i højre side være broderet et logo for LOA
samt teksten ”Sail Training Aalborg” og på højre eller venstre ærme vil der være
broderet et logo fra Spar Nord. Der vil ikke være broderet logo mv på bukserne.
Sejlertøjet er åndbart, vind- og vandtæt med coatede syninger, vandtætte lommer,
skrålommer med fleece, høj krave med fleece og indbygget hætte i kontrast farve,
god pasform og leveres i både dame- og herremodeller fra XS-XL.

Pris…

Normalprisen for dette sæt sejlertøj er ca. Kr. 4.000,00 inklusiv brodering af de
omtalte logoer.
Som medlem af LOA Sailing Team kan du købe dette sæt til en pris på kun

Kr. 1.975,00.

Hvis du sejler som besætning på LOA ved vore sejladser som skipper, styrmand,
maskinmand, hovmester eller bådsmand kan du erhverve sættet for kun

Kr. 1.475,00.

1	
  
	
  

	
  

Foto…

På disse billeder kan du se, hvordan sejlertøjet ser ud (billeder er dog uden logoer):

Bestilling/Levering…

Bestilling af sejlertøjet sker ved returnering af medsendte skema til undertegnede
hurtigst muligt og helst senest onsdag den 26. Juni 2014, så vi kan afgive
samlet ordre snarest muligt.
Levering vil ske snarest muligt, men da vi ikke kender endeligt antal endnu, og da der
lige går lidt tid med brodering af logoer kan jeg ikke give endelig dato for levering –
men I vil få besked om dette, så snart jeg ved det.

Betaling…
Der vil blive udsendt faktura med kontonummer til betaling til dem, der bestiller.
Som det fremgår af ovenstående kræver køb af sejlertøjet til den anførte pris, at du
er medlem af LOA Sailing Team og har betalt kontingent for 2014. Såfremt du bestiller
sejlertøjet og endnu ikke er medlem/har betalt kontingent for i år, fremsendes
opkrævning til LOA Sailing Team samtidig med udsendelse af faktura.

Afprøvning/Størrelse…

I løbet af næste uge, vil vi få et antal størrelser af sejlertøjet i såvel dame- som
herremodeller til at ligge på LOA Værft, hvor afprøvning kan finde sted – jeg
kontakter dem der bestiller om tidspunkter for afprøvning, når vi har disse sæt klar.
For de af jer, der ikke lige bor i Aalborg/Nordjylland, er jeg sammen med Lars Lys fra
Nordjysk Marine Center i Aalborg ved at afklare, hvordan I kan afprøve størrelser –
eksempelvis forsøger vi at finde et sted på Sjælland, hvor jer der bor dér, kan afprøve
og vi forsøger også at finde et par andre steder i landet – men det kommer der
nærmere besked om, når vi kender bestillingerne.
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Spørgsmål…
Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte mig på mail
le@loa.dk eller på mobil 2488 0680 (men brug gerne mailen den næste uges tid, da
jeg på grund af arrangementer ved Aalborg Regatta i de kommende dage, indimellem
kan være vanskelig at træffe på mobilen…)
Jeg håber, rigtigt mange af jer vil gøre brug af dette tilbud, som nu er kommet om
bord…
Mange hilsner – og fortsat god vind til alle…
Leif Ervolder
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