
Webshop: Signsport.se 
Klädshopen öppen till 13/10, hemleverans i december.  

Höstens beställning av klubbkläder är igång, varm välkommen in i webshopen och handla!: 
www.signsport.se, välj Teamorder och klicka på TMOK. Nyhet för i höst är att den vita 
ventilerade (så uppskattade) tröjan är tillbaks - i en design som ska påminna om den gamla 
men ändå vara i linje med våra nuvarande svarta kläder.  
T-shirts: ”Vent” (svart) har ventilationshål i tyget på ryggen, upplevs som svalare än 
”Pro” (svart). ”Ultra” (vit) har ventilationshål både fram och bak och lite lösare passform, är 
den svalaste i sortimentet. Den vita är i unisex medan de svarta går att få i dam- eller 
herrpassform. 
Datum för beställning, 
leverans och utprovning 
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ORIENTERING 19 SEPTEMBER 2019

Nyheter! 
Den klassiska 
uppskattade vita 
sommartröjan, 
”håltröja” är tillbaks: 
Ultra shirt. 

Ledarväst (beställs 
separat, inte i 
webshop) 

Lager 
Det finns ett antal 
udda ex av olika 
plagg i ett lager i 
Harbrostugan att 
köpa - det fylls dock 
inte på längre!

Shopen stänger 
13/10 

Hemleverans i 
December

1
Utprovning: 
Harbro 26/9 

Ungdomsseriefinalen 28/9 
Långsätra 30/10 
25-manna 12/10 
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SVÅRA DATUM? 

Provkläderna finns att 
prova kvällstid på 

Tenngjutargränd 7a 
0702-674355
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http://www.signsport.se


”Vad är det för kläder 
som gäller i 
orientering?” 

Ny i klubben? Ny i sporten? Låt oss försöka reda ut vad 
som gäller med kläder.  

Det finns en del klädregler i orientering. Först och 
främst ”heltäckande”, vilket betyder att kläderna ska 
täcka kroppen ”över axel” och nedåt. Det räcker med 
en kortärmad orienteringsblus på överkroppen. Byxor 
efter tycke och smak, en del väljer tights (det går bra 
med vilka som, svarta passar t.ex. bra till TMOKs 
blusar.) En del föredrar orienteringsbyxor i nylon som 
sitter lösare och finns i både hellånga och ”över knät”. 
Dom korta kompletterar man med knälånga strumpor 
(ungdomarna i klubben har en förkärlek för randiga 
strumpor, det finns även finfina i shopen!). Strumpor 
finns också med förstärkning framtill (tex. Bagheeras 
svarta, som också har en ”gummilist” som håller 
strumpan på plats). Som alternativ till strumpor finns 
”benskydd” som tex. Trimtex säljer. Inte lika vanligt nu 
som på 90-talet men vänta bara … 

Sprintdistans är en lite yngre gren i orientering. Till de 
tävlingar som inte alls går i skog är det ibland inte 
något krav på heltäckande (står i tävlings-PM). På 
sådana tävlingar kan man tex ha ett par korta 
löparshorts och kortärmad tröja eller ett linne. 

Vi har haft flera olika design på kläder, det finns tex ett 
gäng kläder med ljusgrå botten som flera medlemmar 

har. Tanken är inte att design ska bytas frekvent utan 
det är nu samma design som under ett par år tillbaks 
och det är samma färger genomgående i alla 
klädesplagg. Den ”nygamla” vita sommartröjan (som vi 
varmt rekommenderar!) är designad i den nya 
designen men väldigt lik den gamla (tex en svart 
krage). 

En del ungdomar går omkring i en grå hoodietröja, det 
är ett eget initiativ från ungdomarna och alltså inget vi 
har i det här sortimentet. 

Det finns även skidkläder (Trimtex), det blir dock ingen 
beställning säsongen 2019/2020. Det går bra att åka 
skidor i tex. överdragsjacka och byxor från 
orienteringssortimentet.  

/Elinor Lange 0702-674355 (håller i höstens 
beställning) och Nina Boljang  072-5032332 
(nytillträdd klädansvarig TMOK).
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TIPS! 
Orienteringskläder (inte klubbkläder) finns ute på de flesta tävlingsarenorna. 
Fråga gärna klubbkompisar vad de rekommenderar, det kommer nya 
märken med lite nya twister. Fråga gärna flera eftersom det finns många olika 
preferenser :-). 

Orienteringskläder i nylon håller och finns att köpa begagnat om så önskas, 
lägg en förfrågan på tex klotterplanket. Det finns planer på en Facebooksida 
också för köp- och sälj. Orienteringsskor är dyra, det är först när man 
springer gula banor man har nytta av de finare varianterna. Grovt mönstrade 
löpardojor eller de lite billigare varianterna (typ Bagheera) är bra att börja 
med. 


