
TIL UTLEIRA-FORELDRE -  jenter 2001 
 
 ANG. ULLMAX 
 
Vi er nå i startfasen av en ny sesong og Gjensidig cupen viste at her er det jenter med tæl og lyst til å 
spille håndball  
 
For å bidra til penger i klubbkassa – har jeg herved påtatt meg å være ullmax-kontakt for laget og vil 
derfor presentere Ullmax som kan bli en viktig inntektskilde til jentene. 
 
 
Utleira har solgt Ullmax i flere sesonger og noen av Dere er sikkert kjent med produktene fra før. Det 
vi selger er undertøy i ull, ullfrotte eller microfiber. Kvaliteten er kjempebra og prisen meget 
konkurransedyktig. Produktene er lettsolgte og vi opplever at folk kommer tilbake og vil bestille mer. 
Fortjenesten er 43% av utsalgspris, som fordeles mellom klubben og laget slik: av et salg på kr 100,- 
får Utleira håndball kr 16,- og Jenter-01 kr 27,-. 
Dette blir det penger av!  
 
Salget fungerer slik at bagen sendes rundt til alle etter tur og så er det opp til den enkelte hvilken 
innsats som legges i salget. Det stilles ikke noe krav om hvor mye som skal selges. Bagen kan 
henges opp og åpnes slik at alle plaggene blir lett å vise fram. Bestillingslister ligger i bagen, og ferdig 
utfylte leveres til Tove Muri ( Pia’s mor) Hoeggveien 5 eller Tone Rehaug (Ullmax ansvarlig) i Søndre 
Risvolltun 6 B. Bestillingsliste finnes også nederst i høyre kolonne på Utleira håndball sin side, og kan 
sendes til Tone på oppgitt e-postadresse.  
 
NB: Alle bestillinger må merkes med jenter-01 for at vi skal få provisjonen! 
 
Når varene ankommer blir du varslet slik at de kan hentes, eller leveres i forbindelse med 
trening/kamp. Du må selv levere varene du har solgt til venner og bekjente. Betalingen skjer til konto 
etter at varene er levert. Inntil videre er det jeg som har jobben med å ringe rundt for å avtale levering 
samt å dirigere veskene videre hvis det skulle bli nødvendig. Starter utsending av bagen i nær fremtid.  
 
Det er viktig å komme raskt i gang med salget nå før folk kjøper varmt undertøy andre steder, og med 
tanke på julegaver. Ny brosjyre er kommet og vil bli delt ut så snart som mulig. Håper alle foreldre vil 
gjøre en innsats for å selge varene. Husk, dette er en dugnad !!!! 
 
Hvis noen har spørsmål eller vil ha en liten demonstrasjon av bagen så ta kontakt med 
undertegnende. 
 
Med hilsen 
Tove M Muri 
45210065 
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