
Idrætsmateriel 
Viborg Idrætsråd har indgået en indkøbsaftale med en række virksomheder (se nedenfor). Aftalerne 
betyder, at vores medlemsforeninger kan få rabat, når de køber idrætsmateriel i de pågældende 
virksomheder.  
 

 
 

 Foreningen får 15% ved alle køb. (Ved ikke prissatte produkter eller større ordrer, indhentes tilbud) 

 Henvendelse på tlf. 9751 0717. 

 Gratis kataloger lige til døren – Hvis du ikke allerede har et, bestil her: 

  http://www.a-sport.dk/Kataloger/Bestil_katalog.aspx 

 Se mere omkring sortimentet her: http://www.a-sport.dk 

 Opret Jeres egen bruger med ordrehistorik, aftale priser, levering lige til døren, samt 24timers 
service her: http://www.a-sport.dk/Kundecenter/Opret_bruger.aspx 
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 Foreningen får 20 % ved alle køb 

 Betalingsbetingelser: 30 dage 

 Kontaktperson: Ulrik Hald 

 Telefon: 28 35 37 20 

 Email: ulrik@nikostine.dk 

 Se priser: www.nikostine.dk - Hvis du ikke finder det du mangler, så ring! 

http://www.a-sport.dk/Kataloger/Bestil_katalog.aspx
http://www.a-sport.dk/Webshop/Produkter/Sportsgrene.aspx
http://www.a-sport.dk/Kundecenter/Opret_bruger.aspx


 

 
 

 Foreningen får tilsendt den årlige brochure fra Reeact. 

 Foreningens medlemmer får 30% rabat på vejl. udsalgspris.(bestil på www.reeact.dk og ved 
betaling tast: cht i rabatkodefeltet) 

 Ved samlet klubordre gives der op til 50% rabat på vejl. udsalgspris 

 Ved tøjfremvisning vedr. samlet klubordre, kontakt Claus Hovgaard, mobil 29259969,email 
ch@reeact.d 

 Onlinebetaling med Dankort / Visa Dankort eller EeDankort 
 
 
 

 
 
 

 Rabatter: 5 % på malemaskiner - 15% på reservedele - 10% på græsmaling - 20% på sportsnet. 

 Special rabatter på katalogprodukter: efter nærmere aftale. 

 Tilbudsvarer udløser ikke rabat. 

 Rabatten fratrækkes automatisk ved fakturering. 

 Online Sportskatalog: https://issuu.com/sportalt.dk/docs/tf_cat_2017?e=26214065/38631247 

 Webshop: www.trafik-fritid.dk / www.sportalt.dk 

 Telefon: 75 38 99 11 – E-mail: tf@trafik-fritid.dk 
 
 

 
 

 Foreningen får 15 pct. rabat på alle prissatte produkter ved ethvert køb over 1.000, 
ex. moms 

 Rabatten fratrækkes automatisk ved faktureringen 

 Betalingsbetingelser: 30 dage netto 

 Kontakt: Jesper Borrisholt, mobil 40626733, jb@tress.biz el. Tress A/S tlf. 86522200 
Webshop: www.tress.dk 

https://issuu.com/sportalt.dk/docs/tf_cat_2017?e=26214065/38631247
http://www.trafik-fritid.dk/
http://www.sportalt.dk/
mailto:tf@trafik-fritid.dk


 Fragt: Fragtfrit ved køb over kr. 5.000, dog med undtagelse af Volumiøse Varer.  
 
 

 
 

 Foreningen får tilsendt det årlige katalog fra Virklund Sport. 

 Foreningen får 15 % rabat (før tillæg af moms) på alle prissatte produkter ( ved ikke prissatte 
produkter skal du selv indhente et tilbud) 

 Rabatten fratrækkes automatisk ved faktureringen 

 Betalingsbetingelser 30 dage netto 
 
 
 
 

 

Fra medlemsblad til klubmagasin. 
 

Editoo - ”Alle kan lave magasiner” er et nyt koncept i Danmark 

Erfaringen er i top - vi servicerer 800 foreninger/klubber i Holland 

 

Gå ind på www.Editoo.dk og læs mere.  

 

Editoo er:  

Online opsætning - Uden ny og dyr software 

Professionelt print - Fuld farve på miljørigtigt papir 

Direkte levering - Udsendes til medlemmernes postkasse indenfor 72 timer 

Håndgribeligt A4 magasin og online flipbook til hjemmesider i ét 

Brugbart for små og store foreninger/klubber - 50 til 3000+ medlemmer 

Præsentation afholdes i Viborg indenfor overskuelig fremtid 

Billigere bliver det ikke - trykt og leveret i hele Danmark 

Få et tilbud i samarbejde med Viborg Idrætsråd - Ring: 22 37 00 37  

 

Starttilbud til Viborg forening under Viborg Idrætsråd: 

Editoo  - online magasin skabelon:  

500 A5 flyer  

100 A3 plakater 

400 klub visitkort  

1650 kroner 

(Np.: 2650 kroner) 

Priseksempel: 

http://www.editoo.dk/


Klubmagasin á 16 sider i farver – udsendt 1 til 12 gange pr. år 

Forening/klub med 50 - 500 medlemmer: Trykt og udsendt: 21,90 kr. pr. stk. 

Klubmagasin á 16 sider i farver – udsendt 1 til 12 gange pr. år 

Forening/klub med over 500 medlemmer: Trykt og udsendt: 17,50 kr. pr. stk. 

   EDITOO.DK 

 

Husk også at se i Viborg Idrætsråds materialebank , www.viborgidraetsraad.dk/idraetsraadets-materialer 
hvis du søger materiale til et konkret arrangement. 
 

http://www.viborgidraetsraad.dk/idraetsraadets-materialer

