
Bestilling af MRS tøj og tasker.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at det er tid for igen at kunne bestille tøj og tasker 
med MRS logoet på.

De forskellige ting står på skolen ved Mortens kontor, og der ligger også 
bestillingssedler, det er også muligt bare at maile bestillingen til mig.

Der er ikke taget vareprøver hjem på jakker og hættetrøjer, da vi har mange der 
går rundt med dem på skolen, spørg, hvis du er i tvivl om størrelse.

Det er forår og sommeren venter om hjørnet, derfor er der nu 2 forskellige T-shirts 
og en cap, strandtaske/weekendtaske eller sportstaske. 

God fornøjelse

Hvis ikke vi aftaler andet, så bliver pengene for det bestilte trukket over 
skolepengene, alternativt er kontant betaling v. bestilling.

HUSK 

Navn
Telefon nr.

Golf cap m MRS logo foran Pris a. 50 kr.
Antal
Farve



Bestilling af MRS tøj og tasker.

Weekendtaske m. MRS logo i midten Pris 125 kr.
Farve
Antal

Herrejakke med lille bryst logo og 
større logo bagpå forneden

Pris 500 kr.

Farve
Størrelse
Antal



Bestilling af MRS tøj og tasker.

Damejakke med lille bryst logo og 
større logo bagpå forneden

Pris 500 kr.

Farve
Størrelse
Antal

Sports taske m logo på siden Pris a.  XS=110 kr.   S= 140 kr. 
 M=160 kr.   L=180 kr.

Farve
Størrelse
Antal



Bestilling af MRS tøj og tasker.

T-shirt m. lille logo i nakken Børne str. 130 kr. og voksen str. 150 kr.
Farve
Størrelse
Antal



Bestilling af MRS tøj og tasker.

T-shirts i 100 % bomuld
Findes i størrelserne S til 3 XL. de svarer i størrelserne med dem der er blevet givet 
af støtteforeningen med MRS logoet på.

Disse bliver dog kun med et lille bryst logo.

 FARVER :1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

1.Snow melange, 2.Grå melange, 3.Rød, 4.Gul, 5.Lime, 6.Flaskegrøn, 7.Lilla, 8.Lys blå, 9.Cyan, 
10.Kongeblå, 11.Navy, 12.Sort.

T-shirts i 100% bomuld med  lille logo 
på brystet.

 Voksen str. 60 kr.  

Farve
Størrelse
Antal

Børne T-shirtsene fås i str. 4/6, 8/10, 12/14, det svarer i størrelserne med dem der 
er blevet givet af støtteforeningen med MRS logoet på. 

Disse bliver dog kun med et lille bryst logo.

    FARVE : 12345678910

1.Rød, 2.Gul, 3.Lime, 4.Flaskegrøn, 5.Lilla, 6.Lys blå, 7.Cyan, 8.Kongeblå, 9.Navy, 10.Sort.

Børne Game T-shirt i 100 % bomuld, med lille 
logo på brystet (40500)

Pris 40 kr.

Farve
Størrelse
Antal



Bestilling af MRS tøj og tasker.

Børnejakkerne fås i str: 8 år, 10 år, 12 år. 14 år. 16 år.    
Børne jakker til piger (W 131013 Covino) Findes i 3 farver.

                             

Imperial Purple  8-16år .              Navy 8-16 år.              Black 6-16 år.    

      (4028) (2002A) (1001)         

Pige jakke m. lille logo foran og større 
midt bagpå forneden. 

Pris 220 kr. 

Farve
Størrelse
Antal
Børne jakker til drenge (w131012 Dublin) Findes i 3 farver

                                

Ensign Blue 6-16 år              Dark Navy 8-16 år                  Black 6-14 år.

      (2020) (2001)       (1001)

Drenge jakke m. lille logo foran og 
større midt bagpå forneden.

Pris 220 kr.

Farve
Størrelse
Antal



Bestilling af MRS tøj og tasker.

Herre hætte trøje med MRS logo midt 
bagpå forneden og et lille foran på 
brystet

Pris 220 kr.

Farve 
Størrelse
Antal



Bestilling af MRS tøj og tasker.

Dame hætte trøje med MRS logo midt 
bagpå forneden og et lille foran på 
brystet 

Pris 220 kr.

Farve
Størrelse
Antal

Børne hætte trøje med MRS logo midt 
bagpå forneden og et lille foran på 
brystet

160 kr.

Farve
Størrelse
Antal

Der kan købes sweatshirt til str. 4/6 år a. 150 kr. Med logo foran og bagpå, som på 
hættetrøjerne. Husk antal og størrelse. 

Sort
Mørkeblå
Turkis
Grå


