OPSTARTSTILBUD
I forbindelse med, at VBK har lavet aftale med en ny boldleverandør til den kommende sæson, har klubben
fået muligheden for at tilbyde vores medlemmer et BILLIGT introduktionstilbud (se nedenfor).
Hvis man som medlem ønsker at gøre brug af disse tilbud, skal man inden onsdag den 16. september 2020
henvende sig til Benny Schmidt på mail benny6000@gmail.com

OPSTARTSTILBUD
1 rør + 1 pakke Moisture
Caps

180,00 Kr.
(Normalpris 350,00 Kr.)

OPSTARTSTILBUD
3 rør + 1 pakke Moisture
Caps

450,00 Kr.
(Normalpris 750,00 Kr.)

MOISTURE END CAP
Forlæng holdbarheden på dine fjerbolde
markant ved at fugte dem korrekt. Med
Moisture End Cap sætter du blot disse to
End Caps i enden af dit rør med bolde og så
afgiver de fugt. Når de patentere fugtkugler
i End Cappen har afgivet fugt og er blevet
små og rasler skal du putte dine End Caps i
vand og lade dem stå i 2 timer. Efter 2 timer
er kuglerne ”ladet op” igen og er klar til at
hjælpe dine fjerbolde med øget
holdbarhed. En ”opladning” holder cirka til
et rør bolde i 1‐2 mdr.
OBS, husk at tømme End Cappen for
overskydende vand når du har ”ladet dem
op”.

VICKTOR 1ST GRADE …..
Er en national kampbold lavet af
gåsefjer.
Fjerbold ‐ Klassifikation
Fjerbold ‐ Fjertype

NATIONAL kampbold
Gåsefjer

Fjerbold ‐ Holdbarhed

A+

Fjerbold ‐ Genbrugsværdi

A+

Fjerbold ‐ Flugt

A+++

Fjerbold ‐ Tekniskegenskab

A+++

Fjerbold ‐ Kontrolegenskab

A+++

Fjerbold ‐ Korktype
Fjerbold ‐ Trådbinding
Fjerbold ‐ Fjerfarve

Sandwich Cork
3‐stitches
Hvid

YONEX ‐ MAVIS 600







Yonex MAVIS 600 nylonbolden er det tætteste du kan komme på den traditionel
fjerbold. Den er designet til at have den samme flyvetid som en fjerbold og giver en
nøjagtig og holdbar ydelse med en fjerbolds fornemmelse.
Fjederdelen er lavet nylon – boldens hastighed varierer afhængig af temperaturen i
hallen.
Bolden har den optimale hastighed når temperaturen i hallen er mellem 12ºC ‐ 23º
Fjerboldens hoved er lavet af kork.
Klubpris Kr. 139,00
Der er 6 bolde i røret.

Normalpris Kr. 179,00

2 rør
Klubpris Kr. 238,00
Normalpris Kr. 358,00

MOISTURE END CAP
Forlæng holdbarheden på dine fjerbolde markant ved at fugte dem korrekt. Med
Moisture End Cap sætter du blot disse to End Caps i enden af dit rør med bolde og
så afgiver de fugt. Når de patenterede fugtkugler i End Cappen har afgivet fugt og
er blevet små og rasler, skal du putte dine End Caps i vand og lade dem stå i 2
timer. Efter 2 timer er kuglerne ”ladet op” igen og er klar til at hjælpe dine fjerbolde
med øget holdbarhed. En ”opladning” holder cirka til et rør bolde i 1‐2 mdr.
OBS, husk at tømme End Cappen for overskydende Vand, når du har ”ladet dem
op”.

Klubpris Kr. 50,00
Normalpris Kr. 149,00

