Samarbeidsavtale SK Delfana og Sport Norge Laguneparken
SK Delfana har inngått en samarbeidsavtale med Sport Norge Laguneparken. Avtalen har en varighet
på fire år (2022). Avtalen gjelder for kursbarn, svømmere, trenere, supporter og for medlemmer
ellers.
SK Delfana ønsker å skape en felles identitet i svømmeklubben. SK Delfana skal være synlige, blant
annet gjennom bekledning. Det enkelte svømmemedlem kan nå handle aktuell bekledning og annet
utstyr hos Sport Norge Laguneparken. Utstyrsleverandøren (merke) blir Craft (og New Wave).
SK Delfana har utarbeidet en utstyrstrapp fra kursbarn og ut i alle svømmegruppene. Vi ønsker at den
enkelte svømmer skal følge denne utstyrstrappen. Foreløpig er det kun forhandlet frem en avtale om
bekledning, men annet svømmeutstyr vil etter hvert bli tilgjengelig i en avtale.
Utstyrspakken og bilder er lagt ut på SK Delfana sin Facebookside og på Instragram. Her finner dere
oversikt og bilder av vår nye kolleksjon: t-skjorte, piquet skjorte, hoodie/genser, shorts,
pants/joggebukse, halfzip treningsgenser, jakke og løpejakke.
Det vil kunne komme andre produkter etter hvert: svømmebriller (Speedo), zoomers (DMC), padles
(Finis), pullboy (Finis), teamster backpack (Speedo), kickboard (Speedo), equipment mesh bag
(Speedo), strikk, snorkel, drikkeflaske, sokker, sitteunderlag, håndduk, mv.
Hvert enkelt medlem vil få utlevert sitt personlige medlemskort som kan benyttes hos Sport Norge
Laguneparken. Alt utstyr må fra nå av kjøpes i Sport Norge sin butikk i Laguneparken. SK Delfana vil
ikke selge utstyr selv.
Craft produktene har en levetid på sin kolleksjon på ca 3år.
SK Delfana sine medlemmer får 15% rabatt på alle ordinære varer i butikken mot fremvisning av Sport
Norge medlemskort (gjelder ikke tilbudsvarer, skipakker og skisett)
SK Delfana sine medlemmer får 20% rabatt på utvalgt Craft kolleksjon mot fremvisning av Sport
Norge medlemskort.
SK Delfana vil motta en årlig sum (i varer) av Sport Norge basert på alt registrert medlemskjøp hos
Sport Norge Laguneparken.
Sport Norge Laguneparken vil profilere SK Delfana sin klubbkolleksjon i butikken på en egen stand.
Som SK Delfana kunde vil du kunne se produktene utstilt, og ikke minst få prøve de på. Alle varene
som er i kolleksjonen har fast pris og leveres ferdig med trykk. Enkelte produkter vil alltid være
tilgjengelig i butikken, andre produkter har Sport Norge garantert en leveringstid på 3-4 dager fra
leverandør til deres lager. Produkter i kolleksjonen som det selges mye av skal til enhver tid være
tilgjengelig i butikken (for eksempel t-skjorter).
To ganger i året arrangeres «handledager» for klubben i Sport Norge Laguneparken. Under disse
handledagene vil der være ekstra gode priser. I tillegg vil også Sport Norge og/eller utstyrsleverandør
kunne ha egen salgsstand ved SK Delfana sine stevner/arrangementer.
Sport Norge Laguneparken utfører påtrykk av logo og sponsorer i butikken. Det enkelte medlem må
selv påkoste eventuelle påtrykk av egennavn på bekledningen (bokstav/tall 5-7 cm kr.10,- pr. stk, tall
20-25 cm kr.20,- pr. stk).

