
Klubbklær til medlemmer i Odda IL. PRIS I PARENTES 

TRAINER PLUS JAKKE - FORET ( SR 787,- JR 699,- ) 
TRAINER PLUS BUKSE - FORET ( SR 629,- JR 519,- ) 
Trainer fòret treningsjakke er en fòret og varmere variant av kundefavoritten Trainer 
treningsjakke. Overtrekksjakka har et teknisk meshfòr på innsiden. Dette er en allsidig 
treningsjakke med gode stretchfelter i siden og under armene som gjør jakka fleksibel 
og behagelig i bruk selv ved større bevegelser. Jakka er vindavvisende og 
vannavvisende, og har ventilasjonsåpninger på ryggen, samt pustende materiale under 
armene. Dette sørger for utlufting ved litt høyere aktivitetsnivå, og gjør dermed at jakka 
passer til både trening og som skijakke. Jakka har strikk nederst og enhåndsstramming 
som gir en enkel tilpasning, den har også to glidelåslommer, hakebeskyttelse, mykt fòr i 
kragen og en stormklaff som hindrer vinden i å trenge inn gjennom glidelåsen. I tillegg 
har skijakken refleksdetaljer langs glidelåsen for økt synlighet. 

 
 

Trainer fòret treningsbukse er en fòret og varmere variant av kundefavoritten Trainer 
treningsbukse. Overtrekksbuksa har et teknisk meshfòr på innsiden, og passer dermed 
ypperlig til skiturer. 

Dette er en allsidig skibukse eller treningsbukse med et vind- og vannavvisende 
materiale i front, samt et pustende og elastisk materiale bak som gjør buksa fleksibel og 
behagelig i bruk selv ved større bevegelser. I tillegg til det pustende materialet bak, har 
buksa ventilasjon under kneet og formsydde knær. Disse egenskapene gjør at 
treningsbuksa passer til litt høyere aktivitetsnivå som løping, skiturer og annen utendørs 
trening. Det er også glidelåsåpning opp til øvre del av låret, slik at den er enkel å ta av 
og på over sko og annet tøy. I tillegg er det strikk i livet med snøring, glidelåslomme på 
høyre side og refleksdetaljer for økt synlighet. 
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TRAINER PLUS VEST - FORET ( SR 607,- JR 599,- ) 

 
Trainer fòret treningsvest herre er en fòret vest som er perfekt for intensive 
økter ute i kulden på høsten og vinteren. Vesten har et teknisk meshfòr på 
innsiden som er børstet og det gir en myk, behagelig og varm innside som 
beskytter mot nedkjøling. Treningsvesten er formsydd, og har gode 
stretchfelter i siden som gjør vesten fleksibel og behagelig i bruk. I tillegg er 
vesten vind- og vannavvisende, har ventilasjonsåpninger på ryggen som 
sørger for utlufting bak ved litt høyere aktivitetsnivå, og passer dermed til 
ulike treningsformer. Trainer fòret vest har glidelåslommer, 
hakebeskyttelse, mykt fòr i kragen og en stormklaff som hindrer vinden i å 
trenge inn gjennom glidelåsen. I tillegg har den mansjetter og 
refleksdetaljer for økt synlighet. 
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TRAINER JAKKE - U-FORET ( SR 674,- JR 649,- ) 
TRAINER BUKSE - U-FORET ( SR 487,- JR 412,- ) 
Lett og allsidig treningsjakke med gode stretchfelter i siden og under ermene, 
noe som gjør jakken fleksibel og behagelig i bruk selv ved større bevegelser. 
Treningsjakken er vind- og vannavvisende, og har ventilasjonsåpninger på 
ryggen som sørger for utlufting ved litt høyere aktivitetsnivå. Dette gjør at Trainer 
passer til trening som løping, skiturer og kortere fjellturer. 

 
 
Lett og allsidig treningsbukse med et vindavvisende og vannavvisende materiale 
i front, samt et pustende og elastisk materiale bak som gjør buksa fleksibel og 
behagelig i bruk, selv ved større bevegelser. I tillegg til det pustende materialet 
bak, har buksa ventilasjon under kneet. Øverste del av buksa har også meshfòr 
slik at den er mer komfortabel på når man blir svett. Disse egenskapene gjør at 
treningsbuksa passer til litt høyere aktivitetsnivå som løping, kortere fjellturer og 
annen trening. Det er også glidelåsåpning på leggen, strikk i livet med snøring, 
og enhåndsstramming nederst, samt glidelåslomme på høyre side og 
refleksdetaljer for økt synlighet. 
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FLEX GENSER ( SR 487,- JR 472,- ) 
 

 
 
Flex genser herre er en tettsittende og elastisk treningsgenser med 
tekniske detaljer og litt høyere hals. Treningsgenseren er laget i et 
materiale med fireveis stretch som gir full bevegelighet i alle retninger og 
dermed optimal passform. Treningstrøya har et pustende materiale som 
gjør den komfortabel og perfekt til bruk i alle årstider, enten alene eller 
under jakka på kaldere dager. Den egner seg også fint til fritidsbruk. 
Genseren har i tillegg tommelhull og glidelås i front med refleksdetaljer. 
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FREE T-SKJORTE ( SR 224,- JR 215,- ) 
 

 
 
Free t-skjorte er en teknisk t-skjorte som kommer i et lett og elastisk 
materiale. Materialet er også hurtigtørkende og pustende, noe som gjør at 
t-skjorten passer ypperlig til trening som løping, friidrett, fotball, håndball, 
studiotrening og til fritid. T-skjorten er løsere i passformen, ikke så smal 
som flere andre modeller, og er dermed en favoritt blant klubber og lag 
 
 
 
 
FREE SHORTS - UNISEX ( SR 322,- JR 314,- ) 
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Free shorts herre er en teknisk treningsshorts med en komfortabel og løs 
passform. Treningsshortsen i microfiber har et ventilerende 
funksjonsmateriale som sikrer meget god fukttransport og optimal komfort. 
Løpeshortsen har en innertruse i behagelig nettingmateriale og en praktisk 
lomme med glidelås på baksiden av shortsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPARK SHORTS - DAME OG HERRE ( SR 239,- JR 232,- ) 
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Spark shorts er en lett og behagelig spillershorts med en god passform 
som er utviklet spesielt med tanke på håndball og fotball. Shortsen kan 
brukes både til trening og kamp, og er utviklet i et funksjonsmateriale som 
sikrer meget god fukttransport og optimal komfort. Den kommer med en 
innertruse i behagelig nettingmateriale. 
 
 
 
 
 
 
 
TIGHTS - DAME OG HERRE ( SR 284,- JR 277,- ) 



Klubbklær til medlemmer i Odda IL. PRIS I PARENTES 

 

 
 
Free kort tights er en kort treningstights er for deg som ønsker en 
behagelig, myk og funksjonell løpetights med god bevegelsesfrihet. Dette 
er en prisgunstig treningsshorts som egner seg for moderat trening både 
ute og inne. Tightsen har strikk i livet med snøring og en praktisk 
glidelåslomme bak. En ypperlig shorts til lag, foreninger og klubber med 
eget design. 
 
 
 
 
 
 
LUE - U-FORET ( 202,- ) 
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PANNEBÅND - U-FORET ( 127,- ) 

 
 
 
 
 
 
LUE - FORET ( 209,- ) 
PANNEBÅND - FORET ( 149,- ) 
 

 
 
LANGRENN/SKISKYTING RACE KLÆR  
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VISION BUKSE ( SR 697,- JR 687,- ) 
VISION OVERDEL ( SR 772,- JR 762,- ) 

 
 
AMBITION BUKSE ( SR 458,- JR 449,- ) 
AMBITION OVERDEL ( SR 539,- JR 494,- ) 
 

 
STORM DUNJAKKE . RØD FARGE.  
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ODDA IL OG SPV LOGO PÅ HØYRE BRYST OG ODDA IL PÅ RYGG 
 
( SR 1312,- JR 1179,- ) 
 

 
 

Dunjakke i matte materialer er vannavvisende. Den er fylt med 70/30 dun og fjær 
og er perfekt for nordiske vintre. Dunjakken er utviklet i et slitesterkt materiale og 
har justerbar hette samt to glidelåslommer i siden. 

● 70/30 Dun fjær 
● Varm og isolerende 
● Vannavvisende 

Dunjakken kan justeres i livet ved hjelp av snøring og har borrelås rundt ermene 
slik at snø ikke kommer inn. 


