Shoppen slutar sälja kläder men ”prylarna” finns kvar.
På grund av att den brodyrfirma som vi tidigare anlitat, har lagt ner verksamheten utan att
meddela oss, väljer vi nu att anlitar Finnberg Proffsbrodyr. En stor fördel med detta är att
shoppen slipper administrerar kläder och ni slipper kläder som inte passar i modell och smak.
Alla kan istället använda tiden till roligare saker som att köra hoj!
Vi har en ny och bättre lösning att erbjuda – Finnberg Proffsbrodyr www.finnberg.nu
Alla kan nu få den design de vill ha och avgör själv vilken prisklass som passar.
På Finnbergs hemsida har Victory Club Sweden fått en egen flik där man och loggar in med
sitt namn och lösenord. Endast klubbmedlemmar kan beställa varor med klubb-logga.
Du beställer och faktureras direkt via www.Finnberg.nu klubben blir ingen mellanhand.
För fullständiga villkor se Finnbergs hemsida under villkor och info
www.finnberg.nu/villkor-info.html
Finnberg erbjuder både brodyr och tryck i olika storlekar och priser.
Du designar själv ditt plagg, eller beställer en klubb-tröja.
Du kommer att kunna använda klubbens logga i olika storlekar och i kombination med andra
bilder och mönster, tex. kan du skicka in en bild på din egen hoj och kombinera ihop med
klubb-loggan. Vid egen design kontakta Elisabeth på Finnbergs Proffsbrodyr via deras
hemsida, så hjälper hon och hennes kolleger er att komma fram till en bra lösning.
Vissa etiska och moraliska begränsningar finns. Se nedan.
Du kan också välja mellan att själv inhandla ditt eget plagg, eller handla plagget via Finnbergs
Proffsbrodyr. Handlar du själv, då vet du ju att det sitter som en ”smäck”
OBS; Plaggen måste innehålla minst 60 % naturmaterial (bomull, lin, ylle, läder osv…)
Vi kommer så småningom att ha möjlighet att bygga upp ett bildgalleri, med er design för att
ge idéer till andra i klubben om hur ett plagg kan se ut. Ta ett foto av ditt plagg och skicka till
elisabeth@finnberg.nu så läggs det upp i galleriet.
Alltså – en lösning med mycket stora valmöjligheter, så att alla kan få plagg de gillar.
För er som inte gillar tanken på att själv skapa något eget kommer det att finnas en ”standard
klubb t-shirt” (en med lång och en med kort ärm, vit eller svart).
Etik och moral - begränsningar.
Victory Club Swedens logga får inte användas ihop med bild eller text som är rasistisk,
religiös eller pornografisk eller på annat sätt stötande.

