
DEN OFFISIELLE GENSEREN FOR 

ALPINLANDSLAGET 2015-2016
- MADE IN NORWAY -

• VANN & SMUSS- 

AVSTØTENDE ULL 

•  V INDTETT  MEMBRAN

• HØY KVAL ITET  I  LETT  ULL
Kjetil Jansrud, Nina Løseth & Aksel Lund Svindal

UNIK WEATHERPROOF LIGHT

Vann- og smussavstøtende ull med vindtett membran

Glittertind Weatherproof genser



D A L E O F N O R WAY. C O M

• 100% lett ull av høyeste kvalitet, med unike tekniske Weatherproof egenskaper

• Vannavstøtende ull - avstøter regn, snø og sludd

• Smussavstøtende ull - motvirker at plagget blir skittent - ideell for lyse farger

• Vindtett membran av høy kvalitet som puster og er miljøvennlig

• Designet og strikket i Norge – en ideell gave

• Dame str. S-XL. Herre str. S-XXL

• Pris kr. 2999,- 20% rabatt kr. 2399,-

• Matchende Weatherproof lue kr. 599,- 20% rabatt kr. 479,-

DEN OFFISIELLE GENSEREN FOR 

ALPINLANDSLAGET 2015-2016
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Dale of Norway har inngått ny sponsoravtale for Alpinlandslaget, i tillegg til Langrenn. GLITTERTIND WEATHERPROOF er navnet 
på den offisielle Alpin-genseren for sesongen 2015-2016, som vil bli brukt av alle våre kjente alpinutøvere med ledere og trenere som 
deres representasjonsgenser i media. Genseren er i myk og lett ull i en unik, innovativ Dale-kvalitet som er vann- og smussavstøtende, 
med en vindtett kvalitetsmembran som puster. Den er derfor anvendelig både til inne- og utebruk, også i skibakken uten ytterjakke 
– siden den beskytter mot både snø og vind. Alle Dale-gensere designes og strikkes i Norge, og er derfor ideelle for å skape norsk 
identitet og teamfølelse. Glittertind finnes i både dame- og herremodell med matchende luer.

Plaggene kan kjøpes i vår nettbutikk daleofnorway.com

Benytt rabattkode skiklubb2015 
NB! Rabattkoden settes inn etter at kredittkortopplysninger er lagt inn. 
Rabatten vil da bli trukket fra i din handlekurv. 



GLITTERTIND BILDER 

Et bredt utvalg av flotte bilder er tilgjengelig, både med profesjonelle modeller og med våre mest kjente alpinister, inkludert actionbilder. 

COLA-TEST – VANN- OG SMUSSAVSTØTENDE ULL 

Nina LøsethAksel Lund SvindalRagnhild  Mowinckel

Morsomme bilder og videoer som viser utøverne helle cola på genserne, viser tydelig de vann- og smussavstøtende egenskapene. 

DALE WEATHERPROOF =

VINDTETT + VANN & SMUSSAVSTØTENDE


