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GOALCHA Street Handball udstyrskatalog

Her finder du priser og kontakt til køb af GOALCHA
Street Handball udstyr

GOALCHA Street
Handball udstyr



Når din forening skal have nyt udstyr til dine GOALCHA

Street Handball aktiviteter, så har du her muligheden for at

spare nogle penge.

Hvordan opnår du rabat?

Når du laver din bestilling skriver du rabatkoden

"DGIGOALCHA" i emnefeltet på din mail.

Bestilling af udstyr

Skriver en mail til Ole fra GOALCHA. I emnefeltet skriver du

rabatkoden: "DGIGOALCHA". I mailteskten skriver du hvilken

pakke du ønsker at købe (se næste side).

Når din bestilling er lavet, vil Ole fra GOALCHA sørge for at

din forening kun bliver faktureret beløbet i dette katalog.

Rådgivning omkirng udstyr

Hvis du ønsker at høre hvad det forskellige udstyr kan

bruges til eller hvad du burde købe til en given aktivitet, så

kontakt projektleder for GOALCHA Street Handball i DGI:

Rune Hansen Rolsted på mail: rune.hansen@dgi.dk.

Hjælp til aktiviteter med GOALCHA Street Handball

Hvis du ønsker inspiration til hvad du kan lave af aktiviteter

med GOALCHA Street Handball udstyret, så kontakt DGI's

projektleder for GOALCHA Street Handball Rune Hansen

Rolsted.

Samarbejde mellem DGI og
GOALCHA - køb af udstyr

DGI har i samarbejde med GOALCHA gjort det billigt at købe udstyr til din klub
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GOALCHA Street Handball
Udstyrspakker

Her kan du se de udstyrspakker som du kan købe billigt hos GOALCHA
med rabatkode: "DGIGOALCHA"

GOALCHA Bolde (boldene fås i str. 42cm og 47cm)

Pakke 1: 15 GOALCHA bolde  + 1 GOALCHA boldtaske                                 2.312,50 kr. inkl. moms

Pakke 2: 25 GOALCHA bolde  + 1 GOALCHA boldtaske                               3.562,50 kr. inkl. moms

Normal udsalgspris 200 kr. pr. bold

GOALCHA Rebounder og mål

Pakke 3: 1 GOALCHA rebounder                                                                     2.187,50 kr. inkl. moms

Pakke 4: Quickplay mål kontakt GOALCHA for pris.

Pakke 5: Etablering af fast GOALCHA Street Handball bane (mål + markeringstreger)

                kontakt GOALCHA for pris inkl. anlægsomkostninger

GOALCHA kombination

Pakke 6: 25 GOALCHA bolde  + 1 boldtaske + 1 rebounder                        5.562,50 kr. inkl. moms

Pakke 7: 25 GOALCHA bolde  + 1 boldtaske + 1 Quickplay mål                  5.000,00 kr. inkl. moms

Pakke 8: 25 GOALCHA bolde  + 1 boldtaske + 1 Quickplay mål +

                1 rebounder                                                                                      6.875,00 kr. inkl. moms

Særbestillinger

Pakke 9: Ved køb af over 50 GOALCHA bolde, kontakt GOALCHA for en specialpris

Pakke 10: Få eget logo på GOALCHA bolde. Specialproduktion med eget logo.

                 Starter ved 300 bolde, kontakt GOALCHA for en specialproduktion.
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Kontakt GOALCHA for bestilling af udstyr

Ole Bruun Andersen, mail: ole@streethandball.dk


