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Foto: Christian Dalseng
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499;

Settpris - barn/

junior!
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erinoull

100% M

599;
Settpris - voks

DEVOLD MULTI SPORT TRØYE / LONGS

en!

Undertøy i 100 % Merinoull. God fukttransport. Barn/Junior/Dame/Herre
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299;
MEDLEMSPRIS!

Ikke medlem 599,-

JOHAUG PYSJBUKSE
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1499;

399;
Sjekk prisen!

DbTM THE NÆR 15L

Popluære Douchebags perfekt til jobb, skole eller trening.
Egen lomme for laptop opp til 15”. Stilrent design.
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SPORT1.NO BESØK
VÅR NETTBUTIKK!

Supermyk og behagelig pysjbukse
pakket i en eksklusiv gaveeske. Dame

Kampanjen gjelder fra søn. 5. - fre. 24. des. 2021
eller så langt beholdningen rekker i kampanjeperioden.
Pga. mulige fraktforsinkelser tar vi forbehold om at enkelte
produkter ikke blir levert i tide til kampanjestart.

JOTUNHEIM
SLIPPER

Varme og behagelige
tøfler i saueskinn.
Dame/Herre

Foto: Johaug
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Gavetips til han!
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JOHAUG PYSJBUKSE

!

299; 799; 999;
Sjekk prisen!

Sjekk prisen!

599;

299;

DEVOLD MULTI SPORT TRØYE / LONGS SR

Lett undertøy i 100 % Merinoull. Sett med trøye og longs. God fukttransport. Dame/Herre Mod.nr: GO 142 324 C / GO 142 326 C

3 pk!

BULA CHECKED PYJAMAS PANTS

Pyjamasbukse i behagelig bomullskvalitet. Herre
Mod.nr: 712698

199;

JOHAUG SHIFT JACKET

JOHAUG SHIFT PANT

Sporty og stilren softshell jakke med feminint snitt. Passer perfekt
til langrenn og andre utendørsaktiviteter. Designet med vindtett
og vannavstøtende front, og pustende, elastisk stoff på baksiden.
Dame Mod.nr: 220641

BULA CHRISTMAS BOXER
Bomullsboxer i myk 4-veis stretch.
Herre Mod.nr: 712738

1999;
;
399
599;
Sjekk prisen!

Sjekk prisen!

Sjekk prisen!

JOHAUG ELEMENTAL DUNJAKKE

Sporty og feminin pile fleece. Flate sømmer som føles behagelig mot huden. Dame

JOHAUG LUSH THERMOLITE
MITTEN 2.0 ALL

Varme og behagelige vintervotter. Perfekt gave
til noen du vil varme! Dame Mod.nr: 210672

Feminin og sporty dunjakke med hette. Varme og puffede
”dun-puter” i front med kombinasjon av glatte sidepaneler
gir en feminin og fin silhuett. Ekstra lang bakside og varmende håndlommer med glidelås. Holder deg god og varm
på kalde vinterdager. Dame Mod.nr: 220697

SPORT1.NO BESØK VÅR NETTBUTIKK!

99;
Sjekk prisen!

Vindtett og vannavstøtende allroundbukse med
softshell i front. 4-veis stretch-materiale på
baksiden for optimal bevegelse. Dame Mod.nr: 220642

Mod.nr: 220490

!

Ikke medlem 599,-

Supermyk og behagelig pysjbukse. Perfekt gave til deg selv, mor, datter, søster,
eller kjæreste. Pakket i en eksklusiv og fin gave eske. Dame Mod.nr: 210540

JOHAUG CRUX PILE FLEECE

OT T

Sjekk prisen!

OT T

MEDLEMSPRIS!

R I FL

Settpris!

499;

HOUSE OF HYGGE MERINO ULLSOKK

Sokk i Merinoullmix. God passform og morsomme tekster
under fotsålen. Unisex Mod.nr: 111331 / 111326 / 111325 / 111324 / 111323

Sjekk prisen!

5 pk!

BJØRN BORG ESSENTIAL BOXER 5 PK

Tettsittende boxershorts i normal lengde, med logostrikk. Behagelig
materiale som passer til hverdagsbruk. 5 pk Mod.nr: 10000115

Utvalg, farger og størrelser kan variere fra butikk til butikk. Det tas forbehold om prisendringer,
trykkfeil, fargeavvik og at varer kan bli utsolgt. Kampanjen gjelder fra søndag 5. - fredag
24. desember 2021 eller så langt beholdningen rekker i kampanjeperioden.

199;
Sjekk prisen!

DEVOLD DAILY MEDIUM SOCK 3PK

Tykk og myk hverdagssokk i 55% Merinoull. Forsterket
på hæl og tå for å gi økt slitestyrke. Dame/Herre
Mod.nr: SC 593 043 A / SC 593 063 A

599; 399;
Sjekk prisen!

WORKOUT TAWNY SWEAT HOODY

Hettejakke med glidelås laget i myk bomullskvalitet,
perfekt til fritidsbruk! Dame Mod.nr: WO213383

Følg oss på:

Sjekk prisen!

WORKOUT TAWNY SWEAT PANTS
Bukse laget i myk bomullskvalitet, perfekt til
fritidsbruk! Dame Mod.nr: WO213386

På ønskelisten fra Kari Traa!
K os e k l æ

Foto: Kari Traa / Fred Jonny

Foto: Devold / Vegard Breie
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MEDLEMSPRIS!
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Ikke medlem 499,-

KARI TRAA TRAA CREW

Klassisk collegegenser. Raglan ermer og rund hals med ribbet
kant nederst og på ermene. Dame Mod.nr: 622846

BOM

r!

ULL

249;
MEDLEMSPRIS!

Ikke medlem 499,-

KARI TRAA TRAA PANT

Klassisk joggebukse i college-bomull. Elastikk og snøring i midjen.
Ribbekant nederst. Dame Mod.nr: 622845

pr. del

DEVOLD CAMOFLOWER TRØYE / LONGS

Supermykt og varmt undertøy i 100% Merinoull. Pustende
ullmateriale i Jacquard-strikk. Naturlig lukthemmende. Dame
Mod.nr: GO 320 226 S / GO 320 110 S

2 pk!

199;
Sjekk prisen!

DEVOLD CAMOFLOWER HEAVY WOMAN SOCK 2PK
2 pk ullsokker i myk og behagelig Merinoull. Dame Mod.nr: SC 578 043 S

349;

399;

DEVOLD CAMOFLOWER HEADOVER

DEVOLD CAMOFLOWER BEANIE

Hals i 100% Merinoull og med elastisk Jacquard-strik.
Dame Mod.nr: GO 320 840 S

Lue i 100% Merinoull lue med elastisk
Jacquard-strikk. Dame Mod.nr: GO 320 900 S

99;

Sjekk prisen!

399;
MEDLEMSPRIS!

2 pk!

KARI TRAA RUSA WOOL SOCK 2PK
Bestselger! 2 par sokker i ullblanding. Dame
Mod.nr: 611211

pr. del

Ikke medlem 699,- pr. del

KARI TRAA FLOKE TRØYE / LONGS

Ullundertøy i teknisk kombinasjon med 60% ull og 40% Lenzing Modal. Ekstra
fukttransporterende og myk. Tettsittende passform. Dame Mod.nr: 622596 / 622360

!

erinoull

100% M

999;

DEVOLD KVITEGGA TRØYE

Kvitegga er en av Devolds varmeste baselayer. Laget av 100%
Merinoull i Jacquard-strikk. Utviklet for bruk i kalde omgivelser og
for aktiviteter med noe lavere intensitet og større behov for isolasjon.
Dame/Herre Mod.nr: GO 325 227 A / GO 322 220 A

999;

DEVOLD EXPEDITION TRØYE

To-lags trøye med høy hals og glidelås for ekstreme værforhold.
Aquaduct-behandlet Merinoull med unike fukttransporterende
egenskaper. Høy slitestyrke. Dame/Herre
Mod.nr: GO 155 244 B / GO 155 240 A / GO 155 240 B

SPORT1.NO BESØK VÅR NETTBUTIKK!

699;
Sjekk prisen!

pr. del

KARI TRAA ROSE TRØYE / LONGS

Ullundertøy i 100% Merinoull som gir deg en Nordisk-inspirert
stil og holder deg supervarm. Dame Mod.nr: 622692 / 622678

Utvalg, farger og størrelser kan variere fra butikk til butikk. Det tas forbehold om prisendringer,
trykkfeil, fargeavvik og at varer kan bli utsolgt. Kampanjen gjelder fra søndag 5. - fredag
24. desember 2021 eller så langt beholdningen rekker i kampanjeperioden.

Følg oss på:

1799;

Sjekk prisen!

KARI TRAA RONGVE PARKA

Utviklet for varme – designet med stil. Rongve Parka er en dunjakke med
feminin look! Jakken er fylt med 60/40 dunisolering for å holde deg varm
i kulda. Dame Mod.nr: 622666
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Foto: Jotunheim / Stine Kjælseth
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Favoritter fra Jotunheim!
199;

JOTUNHEIM HEKLET PANNEBÅND

Håndheklet pannebånd i ullmiks. Deilig og varm med
fleecefór på innsiden. God passform. Dame Mod.nr: 301218

799;;
799

DÆHLIE HALF ZIP COMFY

Den optimale fritidsgenseren på kalde dager. Passer perfekt før og etter trening.
Isolerende front beskytter mot vind. Ullblanding gir god varme. Dame/Herre
Mod.nr: 332025 / 332024

1499;;
1499
Sjekk prisen!

Sjekk prisen!

ULVANG MARIUS HALF ZIP

599;

199;

JOTUNHEIM FONDSBU STRIKKEGENSER

Strikkegenser i myk og behagelig dobbeltstrikket ullmiks. Like fin til
hverdags som til mellomlag på tur! Høy krage med glidelås.
60% Merinoull / 40% Akryl. Dame/Herre Mod.nr: 551221 / 521221

JOTUNHEIM FONDSBU STRIKKEVOTT
Lekker ullvott i jacquardstrikk med fleecefóret innside.
60% Merinoull og 40% Akryl. Mod.nr: 501221

Marius Half Zip er et resultat av samarbeidet med Ulvang og MARIUS®. Dette patenterte mønsteret er
fortsatt svært populært og regnes som en norsk nasjonalgenser. 100 % ull. Dame/Herre Mod.nr: 78806 / 77801

499;

399;

Settpris!

JOTUNHEIM LJOSLI ULLMIKS SETT

Ullmiksundertøy som holder deg tørr og varm. 55% Merinoull og 45% Polyester.
Wool Blend® og Øko-Tex sertifisert. Dame/Herre Mod.nr: 931220 / 941220

799;;
799

JOTUNHEIM ÅSETE ULLGENSER DAME

Lekker genser i myk Merinoullblanding med dekorativt, rundt bærestykke i jacquardstrikk, og lange
ribbemansjetter. Grovere strikk som passer like godt til tur som til hverdags. Dame Mod.nr: 781221

899;;
899

Norges mest populære ullgenser! Rav er fremstilt i 100% ren og mulesingfri ull. Genseren har god
elastisitet, ettersittende passform, lange ermer med tommelhull og høy hals med zip. Unisex Mod.nr: 77005

SPORT1.NO BESØK VÅR NETTBUTIKK!

JOTUNHEIM STETIND 2-LAGS TRØYE / LONGS

Varm 2-lags undertøy med 100% Merinoull ytterst og 100% kløfri Polyester
innerst mot kroppen. Dame/Herre Mod.nr: 911220 / 921220 / 891220 / 901220

JOTUNHEIM FONDSBU ULLSOKK

Lange ullsokker i 60% Merinoull / 27% Akryl / 9% Nylon /
4% Elastan. Dobbelstrikket for ekstra varme. Unisex Mod.nr: 481221
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Sjekk prisen!

ULVANG RAV SWEATER W/ZIP

99;;
99

pr.del

399;
Sjekk prisen!

JOTUNHEIM SLIPPER

Varme og behagelige tøfler i saueskinn med
klassisk slip-in form som gjør den enkel å ta
av og på. Dame/Herre Mod.nr: JO1000 / JO1001

Utvalg, farger og størrelser kan variere fra butikk til butikk. Det tas forbehold om prisendringer,
trykkfeil, fargeavvik og at varer kan bli utsolgt. Kampanjen gjelder fra søndag 5. - fredag
24. desember 2021 eller så langt beholdningen rekker i kampanjeperioden.

Følg oss på:
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1799;

299;
Sjekk prisen!

HAGLÖFS ROC NORDIC MELLOMLAGSJAKKE

2999;

HAGLÖFS ROC DOWN HOOD

Kroppsnær design, laget av Pontetorto®-stoffmiks i fireveis stretch for et utmerket
varme/vekt-forhold samt viktig fukthåndtering og suveren bevegelighet.
Dame/Herre Mod.nr: 604828 / 604820

Allsidig jakke med hette i førsteklasses kvalitet, fylt med DWR-behandlet dun i høy kvalitet og er så vanntett at fyllet holder
seg tørt i opptil 5000 minutters eksponering for våte forhold. Svært varmt, komfortabelt, lett og pakkbart plagg. Dame/Herre
Mod.nr: 604683 / 604682

DEVOLD NANSEN MITTEN

Tradisjonelle strikkede votter i 100% ull. Børstet
og svært myk innside. Unisex Mod.nr: GO 600 632 A

!

599;
Sjekk prisen!

2 pk!

399;
Sjekk prisen!

pr. del

DEVOLD DUO ACTIVE TRØYE / LONGS

DEVOLD BREEZE BOXER 2PK

Lett, myk og fin boxer i 100% Merinoull fra Devold.
Elastisk, puster og regulerer varme. Kløfri ull. Herre

To-lags ullundertøy som er garantert kløfri. Økologisk ull Isolerer godt. God fukttransport. Longsen har
bred og behagelig elastikk i livet. Dame/Herre Mod.nr: GO 328 226 A / GO 232 224 A // GO 328 110 A / GO 237 124 A

Foto: Icebug

rt kløfri

Garante

Aktiv hele vinteren med

PIGGSKO!

Ikke la deg hindre av vinter og glatt føre! Med piggsko
kan du være aktiv på tur eller trening gjennom hele
sesongen.
Vi har et godt utvalg av pigg- og sklisikre sko fra
Salomon og Icebug som leverer kvalitet hele veien!

1299;
Sjekk prisen!

SALOMON SHELTER SPIKES CS WP

Komfortabel sko med innebygde pigger som gjør skoene ideell for glatt
og isete underlag, samt snø. Dame/Herre Mod.nr: L41110700 / L41110600

2499;

ICEBUG DETOUR BUGRIP® GTX®

Vanntett, komfortabel piggsko med topp grep på alle vinterunderlag. BUGrip
yttersåle med 16 dynamiske pigger. Dame/Herre Mod.nr: F13082-9 / F13083-9

d pigg!

o me
Løpesk

1499;

1799;

Sjekk prisen!

Sjekk prisen!

ICEBUG NEWRUN BUGRIP®

Den første rene asfaltskoen fra Icebug. BUGrip yttersåle med 17 dynamiske stålpigger. Romslig tåboks og
høy komfort. Dame/HerreMod.nr: G18001-9 / G18002-9

Sjekk prisen!

T

1799;

Jakke med førsteklasses varm dun med 600 CUIN fyllevne og syntetisk isolasjonsmateriale over skuldrene og i hetten for bekvemmelighet og slitestyrke.
Jakka har solid hette og er behandlet med en fluorkarbonfri DWR for å gi beskyttelse mot været. Dame/Herre Mod.nr: 604684 / 604685

SPORT1.NO BESØK VÅR NETTBUTIKK!

Nyhet! Clifton 8 - HOKAs klare bestselger. Utgave nr 8 har helt ny mellomsåle og en forbedret overdel.
Et lettere EVA-skum som beholder den særegne HOKA støtdempingen, samtidig som den tåler mer
belastning. Super komfort og beskyttelse. Dame/Herre Mod.nr: 1119394 / 1119393

Utvalg, farger og størrelser kan variere fra butikk til butikk. Det tas forbehold om prisendringer,
trykkfeil, fargeavvik og at varer kan bli utsolgt. Kampanjen gjelder fra søndag 5. - fredag
24. desember 2021 eller så langt beholdningen rekker i kampanjeperioden.
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1999;

HOKA CLIFTON 8

HAGLÖFS BIELD DOWN HOOD

Asfaltsko fra Icebug. BUGrip yttersåle med 17 dynamiske
stålpigger. Romslig tåboks og høy komfort. GORE-TEX® membran. Dame/Herre Mod.nr: G18003-9 / G18004-9
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Varm du

1999;

ICEBUG NEWRUN BUGRIP® GTX®

Følg oss på:

HOKA CHALLENGER ATR 6 GTX

Allsidige sko med vanntett og pustende Gore-Tex membran. Skoen passer godt på alle typer underlag
men hører mest hjemme på grus og stier. Meget god demping og med 4 mm knaster sikrer den et godt
grep på krevende og sleipt underlag. Dame/Herre Mod.nr: 1116878 / 1116876
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KAMIK STANCE2

Vannett sko som holder barneføttene tørre og varme
gjennom hele vinteren. Barn Mod.nr: NF4297 / NF9297

499;
Settpris!

njakke!
Varm du

JOTUNHEIM RØYSHEIM DUNJAKKE JR

Strikkegenser i myk ullmiks som er like fin brukt alene eller som mellomlag
under park- og regndress. Knapper ved hals for enkel påkledning. 60%
Merinoull / 40% Akryl. Matcher til Fondsbu strikkebukse! Barn Mod.nr: 141221

NIOR

JOTUNHEIM FONDSBU STRIKKEBUKSE MINI

799;

599;
Sjekk prisen!

JOTUNHEIM FOSSBOTN VINTERSKO JR.

Tøff og komfortabel vintersko for barn. Vanntett og pustende.
Barn/Junior Mod.nr: SMU214386

VIKING FROST FIGHTER

599;

VIKING TOASTY II GTX

799;

VIKING BEITO GTX

899;

ece!

Vikings bestselger! Denne solide termostøvelen holder små
føtter varme helt ned i -30 °C. Barn/Junior Mod.nr: 5-24150

699;

DEVOLD MULTI SPORT KID TRØYE / LONGS

Lett undertøy i 100% Merinoull. Sett med trøye og longs.
God fukttransport. Barn/Junior Mod.nr: GO 142 325 C

VIKING ISTIND

Istind er en moderne termostøvel som holder barneføtter
varme og komfortable på kalde vinterdager. Barn Mod.nr: 5-27200

499;

JOTUNHEIM BESSHEIM TEDDYFLEECE JR

Sjekk prisen!

Isolerende og myk resirkulert teddyfleece. 2 håndlommer med glidelås,
ribbekanter nede. Perfekt til kos eller som mellomlag på tur. Junior Mod.nr: 701221

499;

Maksimal isolasjon på kalde, fuktige og snørike dager. Slitesterk
og vannbestandig materiale. Barn/Junior Mod.nr: 3-87060

Ullgenser i myk og behagelig dobbeltstrikket ullmiks. Like fin til hverdags som til mellomlag på tur! 60% Merinoull / 40% Akryl. JuniorMod.nr: 321221

349;
Sjekk prisen!

1199;

Varme og vanntette støvler laget i lette materialer med ekstra
forsterkning for bedre slitestyrke. Barn Mod.nr: SMU204433

e
Teddyfl

499;

ZERO°C STORO MID JR GTX

Sporty sneaker med høyt snitt designet for
høst- og vintervær. Et mykt skaft gjør
støvelen behagelig og varm på kjølige dager.
Gore-Tex membran. Junior Mod.nr: 10007

JOTUNHEIM VETTER VINTERSKO BARN

inoull!

er
100% M

Settpris!

JOTUNHEIM FONDSBU STRIKKEGENSER JR

499;

!

Varm og lett dunjakke i 90% Dun og 10% Fjær med dunspenst på 550 C. Vannavstøtende
materiale behandlet med Bionic Finish Eco holder deg tørr og varm. Sømløse
dunkanaler gir et trendy og stilrent uttrykk. Dunjakken har hette med
stramming og to håndlommer med varmende fleecefór. Junior Mod.nr: 311220

299;

Strikkebukse i myk og behagelig ullmiks som passer som mellomlag
under park- og regndress. 60% Merinoull / 40% Akryl. Matcher fint med
Fondsbu strikkegenser! Barn Mod.nr: 151221

G JU
ARN O

Sjekk prisen!

Sjekk prisen!

Varmt 2-lags ullsett med 100% Merinoull ytterst og 100% kløfri
Polyester innerst mot kroppen. Barn Mod.nr: 201220

JOTUNHEIM FONDSBU STRIKKEGENSER MINI

t
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Varm
TIL B

JOTUNHEIM STETIND 2-LAGS ULLSETT MINI

349;

399;
Sjekk prisen!

Foto: Jotunheim / Stine Kjølseth
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DEVOLD MULTI SPORT LUE OG HALS

Lett og pustende lue og hals i 100% myk Merinoull. Barn/Junior
Mod.nr: GO 142 805 S

SPORT1.NO BESØK VÅR NETTBUTIKK!

399; 349; 399;
Sjekk prisen!

HESTRA KID´S WOOL
TERRY - MITT

En varm vott med lang cuff med borrelås for å
holde snø og vind ute. G-loft isolasjon og ullfôr
for at votten skal være varm. Barn Mod.nr: 36451

HESTRA ISABERG
CZONE JR. - 5 FINGER

En myk og varm hanske med CZone
membran som gjør den vann-, og vindtett. Junior Mod.nr: 31980

Utvalg, farger og størrelser kan variere fra butikk til butikk. Det tas forbehold om prisendringer,
trykkfeil, fargeavvik og at varer kan bli utsolgt. Kampanjen gjelder fra søndag 5. - fredag
24. desember 2021 eller så langt beholdningen rekker i kampanjeperioden.

ZANIER MATREI GTX JR.
HANSKE / VOTT

Votter og hansker utviklet med en kvalitets Gore-Tex
membran som er både vann- og vindtett og pustende.
Mod.nr: ZA93388 / ZA93588

Følg oss på:

Sjekk prisen!

En av Vikings mest populære vinterstøvler! GORE-TEXmembranen gir vanntett beskyttelse, mens det tykke fôret
varmer godt. Barn/Junior Mod.nr: 3-90920
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349;

A!

FISCHER SPRINT CROWN

FISCHER SPRINT SKIN

Myk barneski med racingdesign.
Lett og sterk trekjerne, innsvinget midje.

Smørefri barneski med fell. Fischers
populære og velkjente barneski nå
også som felleski.

FISCHER TOUR STEP IN JUNIOR
er en brukervennlig og stabil binding.

FISCHER TOUR STEP IN JUNIOR
er en brukervennlig og stabil binding.

FISCHER SPRINT STØVEL Fischers
populære barneskisko for en vellykket
start i skiløypa.

SWIX CROSS GLOVE JR

Foto: ©Fischer Sports GmbH

s
p
i
t
e
Gav

!
r
o
i
n
u
j
g
n
i
n
d
e
l
k
e
b
i
k
S

FISCHER SPRINT STØVEL Fischers
populære barneskisko for en vellykket
start i skiløypa.

1799; 2199;

Allround langrennshanske for de
unge og ivrige utøverne. God fukttransport og varmeisolasjon. Junior

Ski, binding og støvel!

Mod.nr: H0874

Ski, binding og støvel!

Felleski!

499;
699;
Sjekk prisen!

LEKI
XTA 5.5

Lett langrennsstav i
aluminium. Trigger Shark
stroppesystem for perfekt
tilpasning og enkel bruk.

;
299
599; 399;
Sjekk prisen!

Mod.nr: 64949721

Sjekk prisen!

pr. del

SWIX STEADY JAKKE JR

SWIX STEADY BUKSE JR

Mod.nr: 12344

Mod.nr: 22314

3-lags laminert vindtett softshelljakke med klassisk
design og to frontlommer. Perfekt til små skiløpere. Barn/Junior

JOTUNHEIM STETIND 2-LAGS TRØYE / LONGS JR

En softsellbukse med høy ytelse for aktive barn.
Vindtett front og pustende bak. Barn/Junior

Varmt 2-lags undertøy med 100% Merinoull ytterst og 100% kløfri Polyester
innerst mot kroppen. Ullens varmende, isolerende og temperaturregulerende
egenskaper er en god kombinasjon med syntetfibrenes fukttransporterende
egenskaper. Junior Mod.nr: 391220 / 401220

SWIX
TRIAC

Juniorstav til klassisk
og skøyting.
100 cm - 130 cm.
5 cm intervall.
Mod.nr: JCT16-00

-20%

Nye støvler?

Foto: ©Fischer Sports GmbH

Foto: Swix

På ski med barna!

på valgfri støvel

ved kjøp av ski og binding!

499; 799;
Sjekk prisen!

799;
Sjekk prisen!

DÆHLIE JACKET LILLEHAMMER JR

Klassisk langrennsjakke, perfekt for tur og trening. Vind- og vannavvisende softshell
med stretchpanel under ermene for god bevegelighet og ventilasjon. Praktiske
lommer og innvendig strammesnor nederst på jakken for individuell passform. Junior
Mod.nr: 333518

Sjekk prisen!

Felleski!

2299; 1699;
Ski og binding

FISCHER TWIN SKIN
RACE JUNIOR

DÆHLIE PANTS LILLEHAMMER JR

Varm bukse med softshell i front og stretchmateriale bak for
økt bevegelighet og komfort. Formsydde ben med strikk nederst
for best mulig passform. Bred strikk i livet med innvendig
strammesnor gir god individuell passform. Refleksdetaljer for god
synlighet. En håndlomme med glidelås. Junior Mod.nr: 333521

DÆHLIE PANTS WINNER 2.0 JR

Perfekt bukse for deg som elsker langrenn og natur. Vindog vannavstøtende microfiber i front, meshfòr på innsiden.
Stretchmateriale bak for god bevegelighet og komfort. Bred
strikk med silikonkant og strammesnor i livet, formsydde
knær. 3/4 glidelås i siden, silikonkant nederst for bedre grep.
Junior Mod.nr: 332054

SPORT1.NO BESØK VÅR NETTBUTIKK!

Felleski!

Fischer Twin Skin Race jr er en
smørefri felleski for barn. Twin Skin
fellesystem med todelt fell og midtrand
som gir lett føring, sikkert feste og
god gli. Ypperlig ski til trening og tur.
IFP-plate med Fischers TURNAMIC®
bindingssystem.

Utvalg, farger og størrelser kan variere fra butikk til butikk. Det tas forbehold om prisendringer,
trykkfeil, fargeavvik og at varer kan bli utsolgt. Kampanjen gjelder fra søndag 5. - fredag
24. desember 2021 eller så langt beholdningen rekker i kampanjeperioden.

Ski og binding

SALOMON RC ESKIN JUNIOR

Klassisk felleski for juniorer. eSKINGRIP+
teknologien gir sikkert feste og god glid på
varierende snøforhold.
Prolink Access Jr classic binding er en
lettvektet binding med lav profil som
sørger for både en god kontroll og kontakt
med skiene.

Følg oss på:

FISCHER
SPRINT STØVEL

Fischers populære barneskisko for en vellykket start
i skiløypa. God passform og
overtrekk i neopren holder
små føtter varme og tørre,
noe som gjør skoene svært
aktuelle for de yngste.
Kjøpt løst kr 1099,-

SALOMON S/RACE
SKIATHLON
PROLINK JR

Racing sko til junior med
komfortabel passform. Den
har en smart cuff som gir god
ankelstøtte kombinert med
en fleksibel såle slik at den
er optimal både ved klassisk
skigåing og skøyting.
Kjøpt løst kr 1999,-
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Hele dagen ute!

R!

299;
Sjekk prisen!

JOHAUG LUSH THERMOLITE 2.0 MITTEN JR
Varme og behagelige vintervotter med mykt fôr på innsiden og
slitesterk håndflate. Kommer i en flott gaveeske. Junior
Mod.nr: 210409

ritt!
Vår favo

jakke!

n
Varm du

;
;
799
999
1199;
ke!

k
Vinterja

Sjekk prisen!

Sjekk prisen!

JOTUNHEIM RØYSHEIM DUNJAKKE JR

HELLY HANSEN JR LEVEL JAKKE

Praktisk vinterjakke med lomme til skikort på erm, to håndlommer med sideåpninger og YKK-glidelås. Mykbørstet trikot i krage, halsbeskyttelse og håndlommer. Detaljer for økt synlighet og sikkerhet. Avtakbar, justerbar og isolert
hette. Festet vannavstøtende snøskjørt. Barn/Junior Mod.nr: 41728

Varm og lett dunjakke i 90% Dun og 10% Fjær med dunspenst på
550 C. Vannavstøtende materiale behandlet med Bionic Finish
Eco holder deg tørr og varm. Sømløse dunkanaler gir et slankt,
trendy og stilrent uttrykk. Dunjakken har hette med stramming
og to håndlommer med varmende fleecefór. Junior Mod.nr: 311220

Sjekk prisen!

249;

JOTUNHEIM VARDE T-SHIRT JR

Vår bestselger! Myk og behagelig t-skjorte i
bomull med stretch. Junior Mod.nr: 401113

299;
Sjekk prisen!

JOTUNHEIM SKÅLA STRIKKEGENSER JR

Tynn ribbestrikket ullgenser i myk og behagelig ullmiks med
høy hals. 60% Merinoull / 40% Akryl. Junior Mod.nr: 1091116

179;

JOTUNHEIM AIR VOTT JR

JOTUNHEIM KVITFJELL PARKAS JR

Varme votter til kalde dager. Thinsulate®
vattering. Vannavvisende materiale og vindtette med varmt fleecefór. Refleksdetaljer for
ekstra synlighet. Junior Mod.nr: 511218

Fantastisk 4-veis stretch softshell parkas med padding
for isolasjon og varme. Egner seg like godt til tur som til
hverdag. Vindtett, har 10000mm membran og teipede
sømmer. Modellen har avtagbar hette, deilig fleecefór i
kraven og varmende mansjetter. Junior Mod.nr: 221221

999;

JOTUNHEIM GLITTERHEIM JAKKE JR

Vannavstøtende og vindtett stretch-materiale med 8000 mm membran.
Jakken har lomme for heiskort og avtagbart innvendig snøskjørt. Innermansjetter med tommelhull. Avtagbar hette/pels. Junior Mod.nr: 331221

179;

JOTUNHEIM AIR HANSKE JR

Varme hansker til kalde dager. Thinsulate®
vattering. Vannavvisende materiale og vindtette
med varmt fleecefór. Refleksdetaljer for ekstra
synlighet. Junior Mod.nr: 501218

149;

JOTUNHEIM GÅLÅ ULLSOKK JR

999;
Sjekk prisen!

HELLY HANSEN JR LEGENDARY BUKSE

Fantastisk vinterbukse med Hellytech Performance membran og en vannsøyle på
15000 mm. Buksen er isolert med primaloft som varmer godt samtidig som det har
veldig lav vekt. Bena er tilpasset slalomstøvler og buksen er perfekt i skibakken!
Buksen kan utvides I lengden med 5 cm. Barn/Junior Mod.nr: 41606

Teknisk tur- og hverdagssokk i Merinoull som passer
til de fleste aktiviteter. Varmer, isolerer og er fukttransporterende. Junior Mod.nr: 261221

399;
Settpris!

JOTUNHEIM LJOSLI ULLMIKS SETT JR

Med Ljosli ullmiks undertøy holder du deg tørr og varm.
55% Merinoull og 45% Polyester. Wool Blend® og
Øko-Tex sertifisert. Junior Mod.nr: 431220

179;
JOTUNHEIM GÅLÅ HØY ULLSOKK JR

Høy teknisk tur- og hverdagssokk i Merinoull som
passer til de fleste aktiviteter. Varmer, isolerer og er
fukttransporterende. Mod.nr: 281221

SPORT1.NO BESØK VÅR NETTBUTIKK!

699;

JOTUNHEIM SWITCH JR BUKSE

Varm vinterbukse som isolerer og beskytter mot kaldt vær. Perfekt
for alle vinteraktiviteter. Avtakbare seler hindrer buksen å skli ned
ved aktiv lek og hard skikjøring. Junior Mod.nr: 341214

799;

JOTUNHEIM GAIA BUKSE JR

Trendy, vannavvisende og vindtett alpinbukse i retrostil med kule detaljer.
Buksen er laminert med fleece, har formsydde knær og lett utskrådde
ben med glidelås. Buksen har snølås og forsterkningsmateriale nederst
på bena. Junior Mod.nr: 771221

Utvalg, farger og størrelser kan variere fra butikk til butikk. Det tas forbehold om prisendringer,
trykkfeil, fargeavvik og at varer kan bli utsolgt. Kampanjen gjelder fra søndag 5. - fredag
24. desember 2021 eller så langt beholdningen rekker i kampanjeperioden.

Følg oss på:

799;

JOTUNHEIM SKARSNUTEN BUKSE JR

Tøff alpinbukse i vannavstøtende og vindtett materiale
med kule detaljer. Formsydde knær, forsterkning nederst
på bena og snølås. Stretchfór og vattering gjør denne til en
vinner i bakken! Junior Mod.nr: 281220
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VÖLKL JUNIOR RACETIGER / CHICA
Lettkjørt barneski med rocker i tuppen.
Lengde 80-90 cm. Bredde: 93-67-76 mm.
Lengde 100-120 cm. Bredde: 100-68-82 mm.
Lengde 130-160 cm. Bredde: 109-69-88 mm.
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1999;

Klar for bakken! -20%
Foto: Bergans / Hans Kristian Krogh-Hanssen

på valgfri støvel

ved kjøp av ski og binding!

MARKER MOTION 4.5 JR binding er sikker
og enkel i bruk.

E
SIKR

Ski og binding!

!

til barn
odelykt

H

249;
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LEDLENSER BARN KIDLED 2 40LM

Barn liker å utforske verden med sine egne øyne, fra
nå har de muligheten til dette med sin egen hodelykt
fra Ledlenser Kidled2. Mod.nr: ll502538

VÖLKL REVOLT JR / BASH W JR
Twintip for park og frikjøring. Fullrocker for lettkjørte
egenskaper, trekjerne i full lengde tåler juling.
Lengde 118-148 cm. Bredde: 106-74-99 mm.

2599;

MARKER 7.0 er en sikker og brukervennlig binding.

Ski og binding!

999;

GIZMO RIDERS SKIDRIFTER

Innovativ racingkjelke med 3 ulike
kjøremoduser. Helt ny akeopplevelse!
Mod.nr: 4110441106

GIZMO RIDERS NIMBUS

Nyutviklet ratt-akebrett med brems. Ingen metalldeler
gir ekstra sikkerhet. Selvinntrekkende drasnor og soft anti-skli sete.
Mod.nr: 4110403106

1299;

DALBELLO CX 1, 2 OG 4

Varm og komfortabel støvel tilpasset barneføtter.
CX1 str: 145-185 Kjøpt løst kr 999,CX2 str: 190-225 Kjøpt løst kr 1099,CX4 str: 230-265 Kjøpt løst kr 1399,-

ONEFOOT SNOWBOB KJELKE

Med SnowBob bruker du vekten og balansen din for å
kontrollere både retning og fart. Istedenfor å styre med ratt
eller bremser har du med SnowBob aktiv, direkte og intuitiv
kontroll. Mod.nr: 013

699;
1199;

STIGA SNOWRACER CURVE PRO

Toppmodellen! Twintipski med innsving, brems og
sikkerhetsfjær som vrir styreskien til siden hvis
føreren faller av. Mod.nr: 73-2322

DALBELLO GAIA 4.0 / MENACE 4.0 GW

Perfekte støveler for juniorløpere som er noe øvet. 4 spenner gjør at
foten sitter ordentlig og gir god kontroll over skiene. Mykt skall sørger
for at selv lette løpere får frem knærne og står riktig over skiene.
Varm og komfortabel innerstøvel. Mod.nr: D1953001GW / D1952001GW
Kjøpt løst kr 1799,-

Foto: Salomon / Christoffer Sjøstrøm

Foto: Gizmo
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Nye støvler?

599;
Sjekk prisen!

SALOMON GROM

Lett juniorhjelm med tilpasset justeringssystem som passer enhver hodeform. Airflow ventilasjonssystem gir optimal klimastyring. Avtakbar
og vaskbar lining. Mod.nr: L39161800 / L39914900
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299;

K2 POACHER JR
K2 twintipski for de minste! Lettkjørt, myk flex og
ikke minst lett å lære seg både sving og hopp med.
MARKER 7.0 FREE er en sikker binding
for hard kjøring.

1999;
Ski og binding - sjekk prisen!

899;

SWEET PROTECTION BLASTER II HELMET JR

Superlett skihjelm med komfortabel beskyttelse uansett forhold.
Integrerte Impact Shields og ABS-skall. Barn/Junior Mod.nr: 840039

SPORT1.NO BESØK VÅR NETTBUTIKK!

Utvalg, farger og størrelser kan variere fra butikk til butikk. Det tas forbehold om prisendringer,
trykkfeil, fargeavvik og at varer kan bli utsolgt. Kampanjen gjelder fra søndag 5. - fredag
24. desember 2021 eller så langt beholdningen rekker i kampanjeperioden.

Følg oss på:

LEKI RIDER

Lett, solid aluminiumsstav til barn. Behagelige
håndtak for små hender.
Mod.nr: 64944141 / 64944143

Klar for en dag i sporet!

299;
Sjekk prisen!

Foto: Swix / Patrick Dougherty

Foto: Dæhlie

Favoritter
fra Dæhlie!

499;
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SWIX MARKA GLOVE

SWIX TRADITION LIGHT BEANIE

Mod.nr: H0965 / H0963

Mod.nr: 46450

Tradition light beanie er som navnet antyder, en lettere
versjon av SWIX’ klassiske og tidløse luefavoritt! Unisex

Allsidig langrennshanske med touchscreen funksjon. Dame/Herre
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2499;

POLAR IGNITE 2

Pulsmåling fra håndleddet, integrert GPS og viktige smartfunksjoner er inkludert. Velg blant ulike farger og reimer for
å finne din favoritt. Les mer om produktet på sport1.no
Mod.nr: 9008IGNITE2

!

DÆHLIE GLOVE MOVE

Klassisk, tettsittende og helforet
allround hanske. Syntetisk skinn i
håndflate for god komfort og slitestyrke. Myk nesetørker på tommel.
Dame/Herre Mod.nr: 333289

899;
Sjekk prisen!

DÆHLIE JACKET LILLEHAMMER

Klassisk langrennsjakke, perfekt for tur og trening. Vind- og vannavvisende softshell med stretchpanel under
ermene for god bevegelighet og ventilasjon. Praktiske lommer og innvendig strammesnor nederst på jakken for
individuell passform. Dame/Herre Mod.nr: 333517 / 333516

2999;

POLAR VANTAGE M2

1999;;
1999
Sjekk prisen!

399;
Sjekk prisen!

SWIX EVOLUTION GORE-TEX INFINIUM JAKKE

Favorittjakke til vinterens skiturer som kombinerer Gore Tex® Infinum™
med smidig og ventilerende mikrofiber. Dame/Herre Mod.nr: 15221 / 15226

1999;;
1999
Sjekk prisen!

Multisportsklokke med smartfunksjoner, designet for
treningsøktene dine. Vantage M2 gjør treningsdataene
dine lett forståelig, og veileder deg til å trene smartere.
Les mer om produktet på sport1.no Mod.nr: 90085160

SWIX BLIZZARD XC JAKKE

Teknisk og funksjonell jakke. Fôret, elastisk, komfortabel og varm.
Perfekt til trening på kalde dagert. Dame/Herre Mod.nr: 12971 / 12976

2299;

SWIX RACEX BODY LS

Multiprisvinnende superundertøy til aktivt turbruk, høyintensitetstrening
og konkurranse. Den åpne strukturen i stoffet holder et tynt lag med
isolerende luft mot huden, og tilbyr ventilasjonsegenskaper for å
motvirke overoppheting. Dame/Herre Mod.nr: 40816 / 40811

GARMIN FORERUNNER 55 GPS

Forerunner 55 er en GPS-løpeklokke som gjør mer enn å måle
tempo- og pulsstatistikk. Med personlig veiledning og daglige
treningsforslag basert på din treningshistorikk og treningsnivå
trenger du ikke lenger å gjette deg frem.
Les mer om produktet på sport1.no Mod.nr: 010-02562
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599;

Sjekk prisen!

DÆHLIE PANTS LILLEHAMMER

Varm bukse med softshell i front og stretchmateriale bak for økt
bevegelighet og komfort. Bred strikk i livet med innvendig strammesnor. Refleksdetaljer for god synlighet. En håndlomme med glidelås.
Dame/Herre Mod.nr: 333520 / 333519

999; 499;
Sjekk prisen!

DÆHLIE PANTS WINNER 3.0

Den perfekte overtrekksbuksen! Vind- og vannavvisende
microfiber i front og meshfòr på innsiden. Stretchmateriale bak
for god bevegelighet og komfort. Bred strikk med silikonkant og
strammesnor i livet. Liten lomme med glidelås i siden.
Dame/Herre Mod.nr: 332956 / 332955

SWIX RACEX BODY HALFZIP

Multiprisvinnende superundertøy til tur, trening og konkurranse. Den åpne
strukturen i stoffet holder et tynt lag med isolerende luft mot huden, og tilbyr
samtidig ventilasjonsegenskaper for å motvirke overoppheting. Halfzip
- når du ønsker litt mer beskyttelse i halsen. Dame/HerreMod.nr: 40826 / 40821

SPORT1.NO BESØK VÅR NETTBUTIKK!

8999;
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2499;

JOHAUG CONCEPT JACKET

Teknisk og feminin jakke med hette. Til langrenn og annen utendørsaktivitet. Jakken er designet med softshell materiale og dunpadding i
front for å beskytte mot vær og vind. Dame Mod.nr: 220442

Sjekk prisen!

N E!

GARMIN FENIX 6X PRO EDITION

1499;

JOHAUG CONCEPT PANTS

Superfleksible og behagelige bukser til langrenn og annen utendørsaktivitet. Buksen er designet med vindtette softshellpaneler i
front og 4-veis stretch på baksiden. Dame Mod.nr: 220443

Utvalg, farger og størrelser kan variere fra butikk til butikk. Det tas forbehold om prisendringer,
trykkfeil, fargeavvik og at varer kan bli utsolgt. Kampanjen gjelder fra søndag 5. - fredag
24. desember 2021 eller så langt beholdningen rekker i kampanjeperioden.

Følg oss på:

Med unik solcelleladingen som forlenger batterilevetiden slik at
du kan bruke klokken lenger og dra nytte av klokkens fargekart,
musikkstrømming og andre funksjoner. 1,4” skjerm.

Les mer om produktet på sport1.no Mod.nr: 010-02157-21
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599;;
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LEDLENSER H5 CORE 350LM

Foto: ©Fischer Sports GmbH

Felleski - null smøretid!

Sjekk prisen!

Praktisk, allsidig og balansert hodelykt som yter
opptil 350 lumen og drives av 2x AA.
Mod.nr: LL502193

ki!

Lett markas

1299;

999;

ning!

Til tur og tre

Sjekk prisen!

LEDLENSER H7R CORE 1000LM

Denne lykten har god beskyttelse mot støv og vann
med IP67 og opptil 1000 lumen. Mod.nr: LL502122

1499;

LEKI CC 450

Lett og rask karbonstav.
Behagelig grep for
maksimal kraftoverføring.
Trigger Shark stropp.
Mod.nr: 6494180

MOONLIGHT HODELYKT BRIGHT AS DAY 800 LUMEN
Liten og lett med god kapasitet.
Mod.nr: 7000000003042

1799;

OPPGRADER TIL ROTTEFELLA MOVE™
Med Rottefella MOVE™ kan du enkelt
finjustere bindingsposisjonen fremover og
bakover etter føreforhold, uten å ta av deg
skiene. Sjekk ut MOVE™-systemet hos din
lokale butikk eller på sport1.no

MOONLIGHT HODELYKT BRIGHT AS DAY 1300 LUMEN
”Alt mulig” hodelykt. Med lett design og uendelige monteringsmuligheter
som f.eks. GoPro feste kompatibilitet. Mod.nr: 7000000002779

2499;

MOVE™ Tune 799,-

MOVE™ Switch 799,-

Uendelige monteringsmuligheter som f.eks. GoPro feste kompatibilitet.
Perfekt til stisykling, langrenn og annen utendørsaktivitet.
Mod.nr: 7000000002731

-20%

Foto: Salomon

MOONLIGHT HODELYKT BRIGHT AS DAY 2000 LUMEN

Nye støvler?

MOVE™ Race 999,-

ing!
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2799 ; 2999; 3199; 4499;
Ski og binding!

Ski og binding!

Ski og binding!

SALOMON
AERO 9 SKIN

FISCHER TWIN SKIN PRO

FISCHER TWIN SKIN
SUPERLITE

Lett markaski med
Skingrip+ integrerte feller.
Skumkjerne, racingsåle og
S-Cut innsving. Fungerer
godt under vanskelig
og varierende forhold.

Smørefri klassisk treningsski
med integrert miks fell, Efficient
Forward-teknologi gir et godt
feste og god kontroll. Et rimeligere
alternativ til World Cupmodellene, og et tilleggspar til
smørbare trenings-/racingski.

Lett og sporty ski i markasegmentet med Efficient
Forward-teknologien som
gir et sikkert og godt feste
samtidig som skiene er lette
å manøvrere.

SALOMON PROLINK
SHIFT PRO CL binding
Flyttbar klassisk binding.
Passer til alle langrennsstøvler.

FISCHER CONTROL STEP-IN IFP
er en stabil racingbinding med
step inn/ut.

FISCHER CONTROL STEP IN
er en brukervennlig
binding med god skikontroll.

STØVELGUIDE

Ski og binding!

FISCHER TWIN SKIN RACE
Smørefri klassisk konkurranse- og
treningsski med integrert 100% mohair
kortfell. Den lette og sterke Air Corekjernen, skikonstruksjonen og DTG
World Cup steinslip gjør disse skiene til
en sikker vinner i sin prisklasse.
FISCHER RACE CLASSIC STEP IN er
en stabil racingbinding med svært god
brukervennlighet og step inn/ut.

Hvilken skistøvel skal du velge? Vi hjelper
deg med å finne optimale skistøvler til din
fot og ditt behov! Se mer på sport1.no

OAKLEY SUTRO LITE

1850;

OAKLEY RADAR EV ADVANCER

2199;

Sutro-serien har utvidet med enda større synsfelt i denne modellen. Visiret med
god omslutning er inspirert av hverdagen til utøvere av urban cycling. Prizm™brilleglassteknologi for optimalt syn. Mod.nr: OO9463

på valgfri støvel

ved kjøp av ski og binding!

FISCHER TOURING / MY STYLE

Komfortable markasko med bred lest. Fischer Fresh
motvirker lukt og Comfort Guard gir god varme. My Style
har damelest. Str: 36-47 Kjøpt løst kr 1099,-

FISCHER CRUISER / MY STYLE

Stabile markasko for deg som liker lange turer. Snøbeskytter,
Triple-F membran, bred lest og Comfort Guard varmeisolerende
materiale. My Style har damelest. Str: 36-49 Kjøpt løst kr 1499,-

SPORT1.NO BESØK VÅR NETTBUTIKK!

SALOMON RC9 VITANE / NOCTURNE PROLINK

Klassisk skisko med optimal fleksjon for enkelt fraspark. Bred passform,
Fleece Thinsulate isolasjon, Quicklace-snøring og refleksdetaljer.
Vitane har damelest. Kjøpt løst kr 1999,-

SALOMON RS8 PROLINK

Skøytestøvel til trening. Meget god ankelstøtte. Passer
bredere føtter. Justerbar hæl-stropp. Kjøpt løst kr 2999,-

Utvalg, farger og størrelser kan variere fra butikk til butikk. Det tas forbehold om prisendringer,
trykkfeil, fargeavvik og at varer kan bli utsolgt. Kampanjen gjelder fra søndag 5. - fredag
24. desember 2021 eller så langt beholdningen rekker i kampanjeperioden.

Følg oss på:

En av Oakley’s mest poplære multisport - solbriller. Radar Ev Advancer
har integrert anti-dugg teknologi. Optimal passform. Mod.nr: OO9442

Fjellet kaller!

Foto: Hestra

Foto: Salomon

Skøyteski
til trening og konkurranse!

999;

3499; 3999;

Sjekk prisen!

Ski og binding!

2799; 3499;
SALOMON RS SKATE

FISCHER SCS SKATE

Allsidig skøyteski ideell for alle typer forhold.
G5 World Cup base og struktur som sikrer
rask glid i alle typer forhold.

Skøyteski til trening og raske turer med mange av
de samme kvalitetene fra dyrere modeller. Lett og
sterk kjerne, racingbelegg og universal steinslip

PROLINK RACE SKATE gir stabilitet og god
kontakt med skien.

CONTROL SKATE STEP-IN er en stabil og robust
skøytebinding til skiløpere på trening og turer,
i oppkjørte løyper.

Klæbo!

499;;
499

LEKI CC 450

Lett og rask karbonstav.
Behagelig grep for
maksimal kraftoverføring.
Trigger Shark stropp.
Mod.nr: 6494180

HESTRA KLÆBO
PRO MODEL HANSKE

Klæbo Pro modell er en
langrennshanske designet
og utviklet i samarbeid med
Johannes Høsflot Klæbo.
Unisex Mod.nr: 37190

Mr.Grippy

PREPPESTATIVET FOR ALLE TYPER SKI

899;

1999;

OAKLEY RADAR EV PATH

Sportsbrille tilpasset flere aktiviteter som ski, sykling og løping.
Utvidet synsfelt. Prizm teknologi i glassene. Mod.nr: OO9208

2299;

HAPPYNORWEGIAN
MR.GRIPPY

Preppestativet Mr. Grippy gjør
skipreparering lekende lett og
fungerer utmerket for alle typer
ski! Mod.nr: Mr.Grippy

Mr.Grippy har plass til to langrennsski.
Prepp begge parene samtidig. Produktet
er også optimalt for felleski. Genialt!

799;
Sjekk prisen!

Ski og binding!

Ski og binding!

Langrenn

4199;
Ski og binding!

Ski og binding!

OAKLEY JAWBREAKER

Den ultimate sportsbrillen laget for å imøtekomme kravene til
toppidrettsutøveren. Spesielt tilpasset fasong for optimalt synsfelt
ved sykling og ski. Utskifbare linser og justerbare stenger. Prizm
teknologi i glassene. Mod.nr: OO9290

Alpint

Produktet er optimalisert slik at du får
maksimal friksjon under preparering.
Du kan slipe stålkanter, glide og justere
bindinger.

OAKLEY ENCODER

2550;

Brille som passer en rekke aktiviteter! Det at brilleglasset har
ekstra omslutning, samt kalibrert stivhet og brillestenger med
lav profil, gjør Encoder til det åpenbare valget for et bredt spekter
av idretter samt for en rekke lysforhold! Mod.nr: OO9471

SPORT1.NO BESØK VÅR NETTBUTIKK!

FISCHER TRANSNORDIC 59
TWIN SKIN XTRALITE

Lett og allsidig stålkantski som benyttes mest
i løyper, men også ofte utenfor ved mer faste
underlag i marka og på fjellet. Twin Skin fellsystem gir godt grep på de aller fleste underlag.
ROTTEFELLA BC AUTO er en brukervennlig
step in fjellskibinding med bred styreplate for
god kontroll.

ÅSNES BØRGE OUSLAND BC SKI

Børge Ousland BC er en lett og allsidig fjellski
som passer i skisporet. En ski med solid stålkant
og en svært lett konstruksjon. Skien egner seg
like godt til lange turer og ekspedisjoner, som til
dager i harde og isete skispor.
ROTTEFELLA BC AUTO er en brukervennlig
step in fjellskibinding med bred styreplate for
god kontroll.

ÅSNES OTTO OG LINE SVERDRUP

Allround fjellski for variert terreng. Kanskje de mest
allsidigefjellskien, for bruk utenfor løyper, i vårt
sortiment. Denne skien har et godt gå-spenn,
en del innsving og topp moderne teknologi.
ROTTEFELLA BC MANUELL er en stabil fjellskibinding med bred styreplate, dobbelt styrespor og
enkel lukkemekanisme.

STØVLER
til fjellski
Hvilken støvel skal du velge? Det kommer helt an på
hvilken ekspedisjon du skal legge ut på. Nordpolen
eller bymarka - vi har bredt utvalg i våre butikker!

SWIX MOUNTAIN
TOURER

Mountain staven er beregnet
for fjellskiturer, trugeturer og
ekspedisjoner på alle slags
snøforhold. Mod.nr: MT210-00

-20%

Nye støvler?

FISCHER BCX GRAND TOUR WATERPROOF

Ny fjellskistøvel fra Fischer: BCX Grand Tour (GT) er både vanntett,
varm og lett. En god BC-støvel med lær og god passform. Passer
for deg som går i og utenfor oppkjørte løyper, både i moderat og i litt
røffere terreng. Mod.nr: S38521 Kjøpt løst kr 2299,-

Truger!

1799;;
1799

ATLAS RENDEZVOUS

God og billig hyttetruge som kan
benyttes til enkle turer og trening.
Den egner seg også godt til jakt hvis
terrenget ikke er for krevende.
Mod.nr: U190100501

Utvalg, farger og størrelser kan variere fra butikk til butikk. Det tas forbehold om prisendringer,
trykkfeil, fargeavvik og at varer kan bli utsolgt. Kampanjen gjelder fra søndag 5. - fredag
24. desember 2021 eller så langt beholdningen rekker i kampanjeperioden.

2799;;
2799

ATLAS MONTANE ELEKTRA

Suveren og sterk truge med stabil binding
og skarpe gripeklør som gjør at du sitter som
støpt på snø og isete underlag. Passer til
både lange og korte turer.
Mod.nr: U200100401

Følg oss på:

på valgfri støvel

ved kjøp av ski og binding!
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Bestsel

149;

JOTUNHEIM VARDE LUE

Populær lue i bomull. God passform og stretch
gjør denne til en favoritt, perfekt til tur og fritid!
Junior/Voksen Mod.nr: 651215

jakke!

399;

Drømme

Sjekk prisen!

JOTUNHEIM SKÅLA STRIKKEGENSER

Vår bestselger! Tynn ribbestrikket ullgenser i myk og behagelig ullmiks med høy krage og lang
glidelås for ventilasjon. Ypperlig som mellomlag eller til bruk alene. 60% Merinoull, 40% Akryl.
Dame/Herre Mod.nr: 1101116 / 1111116

299;

gaver!

Bestselger! Myk og komfortabel t-skjorte som passer like
bra til olabukse som til tur og aktivt friluftsliv!
Dame/Herre Mod.nr: 251112 / 261112

JOTUNHEIM GLITTERHEIM JAKKE

1299;;
1299

Utrolig myk og behagelig vinterjakke som egner seg like godt i skibakken som til hverdagsbruk!
Vannavstøtende og vindtett stretch-materiale med 8000 mm membran. Jakken har lomme for
heiskort og avtagbart innvendig snøskjørt. Innermansjetter med tommelhull, justeringsmuligheter
nederst på ermene og nederst på jakka. Dame/Herre Mod.nr: 791221 / 801221

149;

JOTUNHEIM GÅLÅ ULLSOKK

Teknisk tur- og hverdagssokk i Merinoull som
passer til de fleste aktiviteter. Varmer, isolerer
og er fukttransporterende. Unisex Mod.nr: 571221

JOTUNHEIM MOLA VOTT

Varm og myk vott! Vottene har et gummiert forsterkningsfelt på innsiden, lang cuff med stramming for
å holde snø og vind ute. Unisex Mod.nr: 311219

ece!

JOTUNHEIM RØYSHEIM DUNJAKKE

Varm og lett dunjakk i 90% Dun og 10% Fjær med dunspenst på 550 C. Vannavstøtende materiale
behandlet med Bionic Finish Eco holder deg tørr og varm. Sømløse dunkanaler gir et slankt, trendy og
stilrent uttrykk. Dunjakken har hette med stramming og to håndlommer med varmende fleecefór.
Dame/Herre Mod.nr: 631220 / 641220

199;

JOTUNHEIM GÅLÅ HØY ULLSOKK

Høy, teknisk ullsokk som er ypperlig til kalde dager
i bakken! Varmer, isolerer og er fukttransporterende.
Unisex Mod.nr: 561221

1299;

249;

JOTUNHEIM KVITFJELL PARKAS

JOTUNHEIM MOLA HANSKE

Varm og myk hanske! Hanskene har et gummiert
forsterkningsfelt på innsiden, lang cuff med stramming for å holde snø og vind ute. Mod.nr: 301219

e
Teddyfl

JOTUNHEIM SKARSNUTEN BUKSE

Tøff alpinbukse i vannavstøtende og vindtett materiale med
kule detaljer. Formsydde knær, forsterkning nederst på bena
og snølås. Stretchfór og vattering gjør denne til en vinner i
bakken! Dame/Herre Mod.nr: 221219

899;

JOTUNHEIM GAIA BUKSE DAME

Trendy, vannavvisende og vindtett alpinbukse i retrostil med
kule detaljer. Buksen er laminert med fleece, har formsydde
knær og lett utskrådde ben med glidelås. Buksen har snølås og
forsterkningsmateriale nederst på bena. Dame Mod.nr: 751221

599;;
599

JOTUNHEIM BESSHEIM TEDDYFLEECE

Isolerende og myk resirkulert teddyfleece. 2 håndlommer med glidelås,
ribbekanter nede. Perfekt til kos eller som mellomlag på tur. Dame/Herre
Mod.nr: 681221 / 691221

SPORT1.NO BESØK VÅR NETTBUTIKK!

499;
Sjekk prisen!

499;

Sjekk prisen!

ZANIER MATREI GTX MITTEN

ZANIER MATREI GTX HANSKE

Mod.nr: ZA93228

Mod.nr: ZA93218

Votter utviklet med en kvalitets Gore-Tex membran
som er både vann- og vindtett og pustende.

999;;
999

Sjekk prisen!

JOTUNHEIM VARDE T-SHIRT M PRINT

249;

899;

n
Varm du

Hansker utviklet med en kvalitets Gore-Tex
membran som er både vann- og vindtett og pustende.

Utvalg, farger og størrelser kan variere fra butikk til butikk. Det tas forbehold om prisendringer,
trykkfeil, fargeavvik og at varer kan bli utsolgt. Kampanjen gjelder fra søndag 5. - fredag
24. desember 2021 eller så langt beholdningen rekker i kampanjeperioden.

Følg oss på:

4-veis stretchsoftshell parkas med padding for
isolasjon og varme. Vindtett, 10000mm membran
og teipede sømmer. Modellen har avtagbar hette,
fleecefór i kraven og varmende mansjetter.
Dame/Herre Mod.nr: 521220 / 531220

1599;

JOTUNHEIM RØYSHEIM DUNPARKA
Varm og lett dunparka i 90% Dun og 10% Fjær
med dunspenst på 550 C. Behandlet med Bionic
Finish Eco - vannavstøtende materiale. Hette med
stramming og to håndlommer med varmende
fleecefór. Dame Mod.nr: 791220

399; 1499;

JOTUNHEIM
MOEN SKINNVOTT

Klassisk skinnvott til dame Fóret
med teddyfleece Mod.nr: 421219

ZERO°C STORO MID GTX

Klassisk sneakerstøvel med GORE-TEX og varmt fòr holder
deg tørr og varm på bena på kjøligere dager. Middels høyt
skaft og mellomsåle i EVA sikrer lett vekt, demping og
komfort. Dame/Herre Mod.nr: 10002 / 10001

Klar for fart og moro!
VÖLKL DEACON XT

HEAD WC REBELS
I.SHAPE PRO /
ABSOLUT JOY

Carvingski for preparert bakke.
Tupprocker gjør skien lettkjørt
uansett forhold Lengde: 151-172 cm.
Skien er tilpasset herre.

WC REBELS I.SHAPE PRO
Lengde: 149-177 cm.
Radius 12,4 m i 163 cm

VÖLKL FLAIR 76

MARKER SQUIRE 10 GW
integrert binding.

ABSOLUT JOY
Lengde: 148-168 cm.
Radius 11,4 m i 153 cm

MARKER VMOTION 10GW
integrert binding

Twintip som kombinerer de beste
egenskapene fra vanlige ski
med twintipens egenskaper
i parken. Super for ungdom
som vil ha et par ski de kan
bruke til alt. Full trekjerne
og slitesterk cap.
Lengder: 148-178 cm
Bredde: 111-81-104 mm
Radius: 16,3 m i 158 cm

PR 11 GW
integrert binding

Leken og lettkjørt carvingski.
Tupprocker gjør skien lettsvingt,
mens rette sidekanter gir godt grep.
Skien er tilpasset dame.
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VÖLKL BASH 81

MYE ski for pengene. Full trekjerne,
racing design og allsidige mål. Perfekt
for hobby alpinisten og hyttealpinisten.

MARKER VMOTION 10
integrert binding med høy sikkerhet.

3999; 4999; 3799;
Ski og binding!

JOY 9 GM
integrert binding

Hold på varmen!

Ski og binding!
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Foto: Völkl / Syo van Vliet

1999; 1499;

Ski og binding!

Sjekk prisen!

2999;

Ski og binding - sjekk prisen!

BERGANS OF NORWAY
OPPDAL INSULATED JAKKE

Sjekk prisen!

BERGANS OF NORWAY
OPPDAL INSULATED BUKSE

Vattert, teknisk 2-lags skalljakke utviklet
for skikjøring. Dame/Herre Mod.nr: 6155 / 6154

Vattert, vann- og vindtett bukse i mykt og behagelig
Bergans Element Active® 4-veis stretch-materiale.
Dame/Herre Mod.nr: 6147 / 6146

HEAD OBLIVION 79

En tøff og solid Twin-Tip ski som er utviklet for hopp,
rails og pipe som fungerer utrolig bra i bakken.
Med 79mm under fot får man et solid kantgrep og
en stabil ski også når det er hardt
Lengder: 154/163/172/181 cm
Sidecut: 112/79/106 @ 172 cm
Radius: 19,1 @ 172 cm
Inkludert ATTACK 11 GW binding.

2999; 2499;
Sjekk prisen!

399; 899;
Sjekk prisen!

LEKI PRIMACY

Allround alpinstav i
aluminium med komfortabelt grep. Passer alle
forholdt, også hardt føre.
Mod.nr: 64946201

LEKI SPARK
LITE S

Alpinstav som passer
fint for nybegynnere
med Trigger S slalåmgrep. Mod.nr: 6406741

749;

OAKLEY TARGET LINE

Dette Sutro inspirerte designet gir både stil og komfort
for alle ansikter. Mod.nr: OO7121

1899;

SWEET PROTECTION CRUSADER
GTX INFINIUM JAKKE

Lett isolert jakke som kombinerer høy komfort og varme med
realiserbar værbeskyttelse fra GORE-TEX Infinium ™. Alle
funksjonene du trenger; en brystlomme, to håndlommer,
glidelåsventilasjon under armene, snøskjørt og snølåser ved
håndleddene. Dame/Herre Mod.nr: 820088 / 820090

OAKLEY LINE MINER / XM

Stor alpinbrille med enormt synsfelt. Utskiftbare doble
Prizm-linser med god ventilasjon. Mod.nr: OO7070 / OO7093

999;

SWEET PROTECTION
BLASTER II HELMET

Blaster II er Sweet Protections letteste
all-mountain hjelm. Med integrerte Impact
Shields og ABS-skall, er hjelmen godt
forsterket på utsatte områder.
Mod.nr: 840035

SPORT1.NO BESØK VÅR NETTBUTIKK!

1299; 1299;

HESTRA ARMY LEATHER
HELI SKI HANSKE

HESTRA ARMY
LEATHER HELISKI VOTT

Toppmodell for krevende frikjøring.
Stramming rundt håndleddet, lang
mansjett, uttakbart fôr og snølås. Unisex

Varm vott for krevende frikjøring.
Stramming rundt håndleddet, lang
mansjett, uttakbart fôr og snølås. Unisex

Mod.nr: 30570

Mod.nr: 30571

Utvalg, farger og størrelser kan variere fra butikk til butikk. Det tas forbehold om prisendringer,
trykkfeil, fargeavvik og at varer kan bli utsolgt. Kampanjen gjelder fra søndag 5. - fredag
24. desember 2021 eller så langt beholdningen rekker i kampanjeperioden.

499;
Sjekk prisen!

HESTRA LEATHER BOX - MITT

Klassisk og enkel skinnvott som passer like
bra til hverdags som i skibakken. Uttagbart
fòr i polyesterpile. Unisex
Mod.nr: 35371

Følg oss på:

Sjekk prisen!

SWEET PROTECTION CRUSADER
GTX INFINIUM BUKSE

Lettisolert bukse som kombinerer høy komfort og varme
med pålitelig værbeskyttelse fra GORE-TEX Infinium ™. Alle
funksjonene du trenger; standard lengde med komfortabel
midjejustering, to håndlommer, ventilasjon på innsiden og
snøstopper. Dame/Herre Mod.nr: 820089 / 820091

-20%

Foto: Völkl

Foto: Arcteryx / Alex Waber

TOPPTUR!

Sikkerhet
på turen!

Nye støvler?

på valgfri støvel

ved kjøp av ski og binding!

Til bakke og park:

1199;
Sjekk prisen!

DALBELLO DS MX 70 W / MX 80 GW

LEKI HØGRUTA

Komfortabel støvel med høyt volum og god støtte.
God støtte og jevn fleks. Varm og komfortabel.
Mod.nr: D2105004 / D2113003 Kjøpt løst kr 2499,-

Teleskopstav for frikjøring og
toppturer. Justerbar lengde
110-160 cm. Stor trinse for
løssnø. Mod.nr: 6492790

4499;; 4999
4499
4999;;
Sjekk prisen!

VÖLKL RISE ABOVE 88

Lett toppturski for de som er opptatt
av vekt og kjøreegenskaper Ny type
innsving som gjør skien lettkjørt i lav
fart, men samtidig veldig stabil i høy
hastighet. Mod.nr: 120374

1999;

Sjekk prisen!

Lettvekt bakkestøvel, enkelt innsteg og med god LYT
teknologi gir denne støvelen kontroll, smidighet og
progressiv flex med minimum energi
Mod.nr: 609245 / 609236 Kjøpt løst kr 3999,-

DALBELLO JAKK

2099;

Frikjøringsinspirert støvel til yngre og lettere løpere.
Varm og komfortabel innerstøvel. God demping i
skallet gjør den egnet til hopp og sprett.
Mod.nr: D2009003 Kjøpt løst kr 2799,-

Toppturstøvler:

SWEET PROTECTION
IGNITER II MIPS HELMET

Lett og godt ventilert hjelm med hardt ytterskall.
Utstyrt med Mips, en teknologi som reduserer
rotasjonskreftene på hjernen og gir ekstra sikkerhet.
Mod.nr: 840043

VÖLKL RISE BEYOND 96

Oppgradert versjon av testvinneren
VTA98. Superlett trekjernekonstruksjon med vekt på kun 1270g @
170cm Dette er en perfekt allround
toppturski for norske forhold.

LES MER OM TOPPTUR-, ALLMOUINTAIN- OG FRIKJØRINGSSKI PÅ SPORT1.NO

FISCHER TRAVERS TS

lett støvel bygget med PU-skall, og Thermoshape
Tour innerstøvel som tilpasser seg foten og gir en
meget god komfort. Unisex Mod.nr: u18619
Kjøpt løst kr 6700,-

OAKLEY FLIGHT TRACKER

Moderniserer Oakley’s tidligere overdimensjonerte
goggles modeller med et Sutro inspirert design. Den
gir godt synsfelt i alle vinkler. XM modellen er for
mellomstore ansikter. Mod.nr: Medium OO7105 / Large OO7104

HEAD EDGE LYT 80 W / 100

5499;

DYNAFIT SPEED

SALOMON MTN EXPLORE

Lett støvel som er meget komfortabel og har ypperlig
ytelse nedover bakken. Nytt for i år er en ny liner med
enda bedre passform! Mod.nr: L40872900 / L40873000
Kjøpt løst kr 6500,-

En lettvektsstøvel på rett over en kilo som fint
lar seg kombinere med alle typer lettvektsski.
Her får du en støvel med mye gåutslag.
Mod.nr: 08-0000061919 / Mod.nr: 08-0000061918

Kjøpt løst kr 6499,-

Best i
test

MAMMUT BARRYVOX S PACKAGE

Komplett skredpakke med søker, teleskopspade og
søkestang. Barryvox S er Mammuts toppmodell,
anbefalt både til proffbrukere og mindre erfarne. Søkeren
er rask og effektiv, med guiding av brukeren på skjermen.
Spaden er godkjent av UIAA som skredspade.
Mod.nr: 2620-00290

on!

ium nyl

em
Fell i Pr

2399;

DALBELLO QUANTUM FREE 105 W

OAKLEY FLIGHT PATH L

Lett, kjøreorientert toppturstøvel til dame.
Enormt gåutslag, nesten uten friksjon.
Ekstremt vridingsstiv for best kraftoverføring.
Mod.nr: D2108008 Kjøpt løst kr 6799,-

Oakleys nye førsteklasses ski- og snowboardbrille
utviklet i samarbeid med Aleksander Aamodt Kilde.
Maksimalt synsfelt i alle vinkler.
Mod.nr: OO7110

DALBELLO QUANTUM FREE 130

Lett, kjøreorientert toppturstøvel.
Enormt gåutslag, nesten uten friksjon.
Ekstremt vridingsstiv for best kraftoverføring.
Mod.nr: D2108005 Kjøpt løst kr 7499,-

SCARPA GEA / MAESTRALE RS

Nyutviklet randoneestøvel som kombinerer alt
du er ute etter: lav vekt, stort utslag i gå-modus,
ekstreme kjøreegenskaper og fantastisk komfort.
Mod.nr: 12051-502 / 12051-501 Kjøpt løst kr 7999,-

2099;

G3 ELEMENTS SKIN 115MM

Markedslederen på feller i mange år! Kan tilpasses/
skjæres til for de fleste skimodeller med midtbredde
under 95-100mm. Premium nylon-materiale.
Mod.nr: 287127

Toppturbindinger:
rk fell!

Sliteste

2499;

OAKLEY FLIGHT DECK M / L

Snøbrille i rammeløst design. Prizm teknologi og
meget godt synsfelt. Utskiftbare doble ventilerte
linser. Passer med og uten hjelm. Medium i størrelse.
Mod.nr Medium OO7064 / Large 007050 / OO7050

5999;; 6499
5999
6499;; 7499
7499;; 7999
7999;;
Sjekk prisen!

VÖLKL BLAZE 94

Testvinner beste toppturski
under 100mm i Fri Flyt!

Leken og lettkjørt frikjøringsski som
med sin lave vekt også er perfekt til
topptur.

Sjekk prisen!

HEAD KORE 105

Den perfekte toppturskien for deg
som jakter pudder, kjører hardt og
trenger en lett og stabil ski. Her får du
følelsen av en skikkelig frikjøringsski
som vil opp å flyte på løst underlag.

Sjekk prisen!

BLACK CROWS ORB
FREEBIRD

En ski som gir deg en tilnærmet
perfekt kombinasjon mellom lette ski
til turen opp, og ski med svært gode
kjøreegenskaper til nedturen.

SPORT1.NO BESØK VÅR NETTBUTIKK!

Sjekk prisen!

BLACK CROWS CAMOX
FREEBIRD

Legendariske Camox freebird ble
helt ny foran 2019 sesongen;
lenger spenn, mye lavere vekt,
kortere radius og mye mer.

3199;

4999;
Sjekk prisen!

Fra kr

MARKER ALPINIST 8 / 10 / 12

Superlett toppturbinding fullspekket med funksjoner.
Takket være høyere dreiepunkt har den en ekstremt
kraftig tåbinding som gir unik stabilitet.
Mod.nr: 7433U1MC Alpinist 8 - kr 3199,Mod.nr: 7633S1MC Alpinist 10 - kr 3499,Mod.nr: 7833S1MA Alpinist 12 - kr 3599,-

SALOMON N S/LAB SHIFT MNC 13

Kombinert alpint/topptur binding fra Salomon.
Prisvinnende binding hvor du ikke trenger å gå
på kompromiss mellom lett setup på vei opp og
kjøreegenskaper på vei ned.
Mod.nr: L41130400

Utvalg, farger og størrelser kan variere fra butikk til butikk. Det tas forbehold om prisendringer,
trykkfeil, fargeavvik og at varer kan bli utsolgt. Kampanjen gjelder fra søndag 5. - fredag
24. desember 2021 eller så langt beholdningen rekker i kampanjeperioden.

Følg oss på:

5199; 2399;
Fra kr

MARKER KINGPIN 10 / 13

Toppturbindingen for de som elsker turen ned
fra fjellet. Kingpin er den mest kjøresterke
pintech bindingen på markedet.
Mod.nr: 7733U1MB / 7733U1MA Kingpin 10 - kr 5199,Mod. nr: 7933U1MA / 7933U1MB Kingpin 13 - kr 5599,-

POMOCA CLIMB 2.0 R2C 120

Slitesterk skifell med god glid. 70% Mohair
og 30% Nylon med vanntett membran.
120 mm bredde. Mod.nr: 541405
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1199;

DbTM THE VÄRLDSVAN 17L

Strippet for alt ekstra dilldall tilpasser The Världsvan seg til
livsstilen din på en enkel og komfortabel måte, uansett hvor
du skal. Hekt på skateboard, yogamatten eller annet til
Hook Up systemet på sekken. Mod.nr: 187A

2699;

DbTM THE DJÄRV SNOW ROLLER

Å reise med ski eller snowboard har aldri vært enklere. DbTM
har satt en helt ny standard i å reise med ski- eller snowboardutstyr, og tilbyr den perfekte kombinasjonen av minimalistisk
design, lengdejustering og smarte løsninger.
Mod.nr: 133 / 133-2

1799;

1499;

DbTM THE NÆR 15L

The Nær passer perfekt til jobben, skolen eller trening. På innsiden
finner du spesiallommer for notatbok, iPad og harddisker, og en
egen lomme for laptop opp til 15”. Stilrent design. Mod.nr: 135

1899;

Db THE STRØM 30L
TM

The Støm er en dagstursekk til hverdagsbruk som passer til
dine fritidsaktiviteter. Egen Laptop lomme (15”). Volum: 30 liter.
Mod.nr: 136
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DbTM THE RAMVERK 21L

Din ultimate venn på tur - One stop shop, alt-i-en ryggsekk!
The Ramverk er strippet for overdreven nips på utsiden for
å gjøre utseendet rent og elegant. Mod.nr: 245 / 233

Besøk vår nettbutikk på sport1.no
Kjøp sports- og turutstyr trygt og
enkelt med KLIKK & HENT.
Reservér på sport1.no, prøv varen
i valgt butikk.
Er du fornøyd - betaler du.
Enklere blir det ikke!

Finn en av våre 200 lokale
butikker på sport1.no

SPORT 1
KUNDEKLUBB!

Kundeklubben er for deg som liker ekte sport! Medlemskapet er gratis og du kan når som helst melde deg av.
MEDLEMSFORDELER:
• Oversikt over alle kjøp og kvitteringer på «Min side»
• Medlemspriser på utvalgte varer
• Førpremiere på nyheter og salg via nyhetsbrev

Sport 1 tar miljøet på alvor. Vi er medlem av Handelens Miljøfond der midlene som
kommer inn til fondet er øremerket gode tiltak som skal redusere plastforsøplingen,
øke plastgjenvinningen og redusere bruken av plastbæreposer.
Returnér elektroniske produkter av typen GPS, sykkelcomputere og pulsklokker
hos oss. Vi tar vederlagsfritt i mot retur av elektroniske produkter av samme type
eller funksjon som er kjøpt i våre butikker.

HVORDAN BLIR JEG MEDLEM?
Du kan enkelt registrere deg i din butikk med mobilnummeret ditt,
eller du kan registere deg på sport1.no

