
Spillerblusen fås i vores klubfarve hvid, ligeledes kan den også købes i vores udebanefarve rød samt i sort.
Den langærmede (målmandsbluse) fås i sort, lime, orange og turkis, dog fås børnestørrelse kun i orange og turkis.
Short fås kun i sort i børne-, herre- eller damemodel.
Strømperne fås i sort og hvid i både en lang og kort model.

Alle bluser kommer med HØJ-logo trykt.
Herudover er det muligt at få trykt navn på ryggen samt initialer på buks.
På det officielle klubtøj indgår både HØJ-logo samt navn i prisen.

Vi har det meste af tøjet i en "prøve-model", således at det er muligt - på udvalgte dage, at komme og prøve størrelser.
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I HØJ-shoppen kan man købe det officielle klubtøj/dragt. 
HØJ samarbejder med 2R Sportshop, og i deres webshop 2R-Sportshop.dk er der en speciel HØJ-side kun for HØJ medlemmer, 
hvor man kan købe et stort udvalg af SALMING-produkter, også med HØJ-logo.
Et udvalg af varerne, som kan løbes på 2R Sportshop's webshop ses her.

Alle varer incl. det officielle klubtøj kan købes via 2R Sportshop's webshop. Dog gælder det, at hvis man skal købe den officielle 
klubdragt, skal den købes via HØJ's hjemmeside for at opnå den fulde klubrabat. Øvrige varer er samme pris. På 2R Sportshop 
skal gå ind under den specielle klubside for at få klubrabat.

Alle er sorte. I Delta samt Team Hood findes både en herre- og damemodel. Hector findes kun i en model. 

I sæsonen 2018/2019 skiftede HØJ spillertøj, idet den gamle model, Reza og Regina, udgår af Salmings sortimentet. Den nye 
model hedder henholdsvis Granite og Diamond for herre og damer.

Sweatshirt findes med rund hals, Logo Warm up, i sort (denne udgår, så den fås ikke i alle størrelser),  samt en hoodie - Logo 
Hood, som findes i sort, rød og grå.

Håndboldskoene findes i en herremodel, damemodel, junior og børn. Ligeledes findes løbesko i både en herre- og damemodel. 
2RSportshop vil ikke være lagerførende i alle modeller, så det vil derfor ikke være muligt at prøve alle skoene. Derimod vil der 
blive afholdt "skoprøvning" på enkelte udvalgte dage, hvor Salming vil komme og præsentere de forskellige sko, hvor der også vil 
være mulighed for at prøve. 

Udover tøjet findes et udvalg af forskellige håndboldtasker/rygsæk samt bolde.
Senere på sæsonen vil sortimentet ligeledes formentlig blive udvidet med løbetøj.

Herudover findes trænings t-shirt i farverne sort, rød, blå og grøn, trænings shorts i sort samt logo t-shirt i farverne sort, rød og 
grå.

Det "officielle" klubtøj er 2 forskellige paradedragter - Delta (som er ny fra 2019/2020) og Hector, samt en hættetrøje m/lynlås - 
Team Hood. Den gamle paradedragt Taurus er udgået, men vi kan dog fortsat få den i nogle størrelser, såfremt man ønsker den.
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OFFICIEL KLUBDRAGT/HÆTTETRØJE - sælges til speciel klubpris - incl. HØJ Logo, tryk på ryggen og ben efter eget valg

NYHED NYHED
Paradedragt Paradedragt
Delta/Herremodel Delta/Damemodel
Normalpris børnestr.: Normalpris:
580 kr. 605 kr.
Klubpris: 400 kr. Klubpris: 425 kr.

Normalpris voksen:
605 kr.
Klubpris: 425 kr.

Buks
Normalpris børnestr.: Pris:
470 kr. 545 kr.
Klubpris: 325 kr. Klubpris: 400 kr.

Normalpris voksen:
545 kr. Str. XS-XXL
Klubpris: 400 kr.

Str. 128-XXL

KLUBPRIS Overdel + buks
Børnestr.: 725 kr. Voksen: 825 kr.
 Incl. HØJ logo, navn på ryg og initialer på ben

Findes i meget begrænsede størrelser

Paradedragt Paradedragt
UDGÅR UDGÅR
Taurus/Herremodel Taurus/Damemodel
Normalpris børnestr.: Normalpris:
455 kr. 480 kr.
Klubpris Klubpris
325 kr. 350 kr.
Normalpris voksen:
480 kr.
Klubpris
350 kr.

Buks Pris:
Normalpris børnestr.: 345 kr. 
320 kr. Klubpris
Klubpris 250 kr.
225 kr.
Normalpris voksen: Str. XS.XXL
345 kr. 
Klubpris
250 kr.
Str. 128-XXL

KLUBPRIS Overdel + buks
Børnestr.: 550 kr. Voksen: 600 kr.
 Incl. HØJ logo, navn på ryg og initialer på ben
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OFFICIEL KLUBDRAGT/HÆTTETRØJE - sælges til speciel klubpris - incl. HØJ Logo, tryk på ryggen og ben efter eget valg

Paradedragt
Hector Buks
Normalpris børnestr.: Normalpris børnestr.:
505 kr. 395 kr.
Klubpris Klubpris
375 kr. 300 kr.
Normalpris voksen: Normalpris voksen:
580 kr. 470 kr.
Klubpris Klubpris
425 kr. 350 kr.
Str. 128-XXL

KLUBPRIS Overdel + buks
Børnestr.: 675 kr. Voksen: 775 kr.
 Incl. HØJ logo, navn på ryg og initialer (max 3 karakter) på ben

NYHED
Hættetrøje m/lynlås Hættetrøje m/lynlås
Team Hood Team Hood
Herre+børne-model Dame-model
Normalpris Normalpris
555 kr. 555 kr.
Klubpris Klubpris
425 kr. 425 kr.
Str. 140-XXXL Str. S-XXL

ALLE PRISER ER INCL. HØJ-LOGO SAMT TRYK PÅ RYG/BEN
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Øvrigt varesortiment (incl. HØJ Logo på alle bluser), som findes på 2R-Sportshop.dk Tryk på ryg koster 65 kr. ekstra

Hættetrøje m/lomme UDGÅR
Logo Hood Sweatshirt m/rund hals
Fås i 3 farver Warm up jsy
Pris Pris 
330 kr. 375 kr.
Pris m/navn Pris m/navn
395 kr. 440 kr.
Str. 128-XXXL Str. 140 - XXL

Begrænset størrelser

Målmandsbluse
Opvarmnings-
bluse
Pris: 325 kr.
Pris m/navn:
390 kr.
Str. 140-XXL

Kun orange og turkis i børnestørrelser.

Spillertøj

UDGÅR UDGÅR
Spillerbluse Reza Spillerbluse Regina
Herremodel Damemodel
Farve: Hvid, rød, sort Farve: Hvid, rød, sort
Pris børnstr.: 215 kr. Pris: 240 kr.
Pris m/navn: 280 kr. Pris m/navn: 305 kr.
Pris voksen: 240 kr. Str. XS-XXL
Pris m/navn: 305 kr.
Str. 128-XXL

Spillerbluse Granite Spillerbluse Diamond
Herremodel Damemodel
100% polyester 100% polyester

Farve: Hvid, rød, sort Farve: Hvid, rød, sort

Pris: 220 kr. Pris: 220 kr.
Pris m/navn: 285 kr. Pris m/navn: 285 kr.
Str. 128-XXL Str. XS-XXL

UDGÅR
Shorts Shorts
Herremodel Damemodel
Core Regina
Pris: 180 kr. Pris: 180 kr.

Shorts Shorts
Herremodel Damemodel
Granite Diamond
Pris: 180 kr. Pris: 180 kr.
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UDGÅR UDGÅR
Trænings t-shirt Trænings shorts
Farve: Sort, lime, rød Pris: 160 kr.
Pris: 175 kr.
Str. 140-XXXL
Sort dog også str. 128
Begrænset antal størrelser

Trænings t-shirt 2.0 Trænings shorts
Cool-feel materiale Pris: 180 kr.
Farve: Sort, grøn, rød, blå
Pris: 195 kr.
Str. 140-XXXL
Sort dog også str. 128

Logo Tee
Farve: Sort, grå, rød
Pris: 150 kr.
Str. 128-XXXL
Sort dog også str. 128

Fokus Tee
Farve: Sort Nyt design
Pris: 175 kr. Team polo
Str. 128-XXXL 100% bomuld

Farve: Sort, hvid
Pris: 330 kr.

TRYK PÅ RYG KOSTER 65 KR.

NYHED NYHED
League Jakke Men League Jakke Women
Farve: Sort Farve: Sort
Pris: 560 kr. Pris: 560 kr.
Str. 128-XXXL Str. XS-XXL

Joggingbukser Målmandsbuks
Pris børnestr.: 315 kr. Pris: 360 kr.
Pris voksen: 360 kr. Str. S-XXL
Str. 128-XXL

TRYK PÅ BEN KOSTER 45 KR. - max 3 karakter
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Strømper Strømper

Lang Kort
Pris: 90 kr. Pris: 65 kr. 

TASKER
Pro Tour Trolley

Sportstaske 85 L
Teambag 900 kr.
Nyt design
Pris str. 37L:
235 kr.
Pris str. 55L:
270 kr.
Pris str. 125L:
360 kr.

NYHED
Team Backpack Bleecker backpack
Sort - ny 18L
Pris: 350 kr. Pris: 375 kr.

BOLDE

Instinct Pro Instinct Tour
Str. 2-3 Str. 2-3
Pris: 400 kr. Pris: 350 kr.

Instanct Plus Instanct
Str. 0-3 Str. 0-3
Pris: 270 kr. Pris: 240 kr.

SoftFOAM
Str. 0 Husk at man kan få trykt navn på sin bold for 50 kr.
Pris: 135 kr.
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HÅNDBOLDSKO

Kobra Men 2.0
Sort/gul
Hvid
Str. 40 2/3 - 49
Pris: 975 kr. 

Viper5 Men Kobra Mid2 Men
Sort/hvid Str. 40 2/3 - 49
Str. 40 2/3 - 49 Hvid
Pris: 930 kr. Pris: 1.035 kr.

Falco Men Kobra Dame

Orange Str. 36 - 42 2/3
Str. 40 2/3 - 49 Hvid
Pris: 730 kr. Pris: 975 kr. 

Falco Junior Falco Kid

Grøn/sort Blå/orange
Str. 36 2/3 - 40 Str. 31 2/3 - 37 1/3
Pris: 635 kr. Pris: 480 kr.

MÅLMANDSSKO/FRITIDSSKO

NinetyOne Findes også i hvid samt grå ruskind
Sort De skal dog bestilles.
Str. 40 2/3 - 49
Pris: 730 kr.

LØBESKO

Enroute Men Enroute Dame
Sort Sort
Str. 40 2/3 - 49 Str. 36 - 42 2/3
Pris: 1.120 kr. Pris: 1.120 kr.

Beskrivelse af skoene: Husk at man kan få trykt navn på sine sko for 50 kr.

Salming Kobra: Let håndboldsko med rigtig god stødabsorbering. 
Skoen er en unik kombination af lav vægt, dæmpning og stabilitet. Med disse sko på fødderne bevæger du dig hurtigt og let over 
banen. Kobra er en hurtig og livlig kombination af alle Salmings unikke teknikker. Nyt omsluttende design (Wrap Around System, 
WAS), så skoen bliver hurtigere og mere stabil. Uden at blive tungere, har mellemsålens bagende fået højere sidekanter, som 
omslutter hælen. I kombination med LMS Plus 8° og den nye, helintegrerede ExoSkeleton-konstruktion resulterer det i en fin 
stabilitet og perfekt pasform. Den er ideel til bakspillere/stregspillere, men den lette spiller har også stor gavn af skoen - kort sagt 
kan den bruges af alle.

Kobra Mid: Er fuldstændig det samme som den almindelige Kobra 2, den er bare lavet som en støvle til dem, som har dårlige 
ankler og ønsker en højere støtte. 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://az715189.vo.msecnd.net/media/360640/salming-squash-shoes-viper-2-0-junior-ad-view-gecko-green.png&imgrefurl=http://www.salming.com/de/squash/schuhe/viper/viper-2-0-junior/&h=580&w=650&tbnid=D3jJblxvyL1TxM:&docid=hnNHUZ3jV7UKdM&ei=Qxs2VuDiMaO_ywPL97zQDw&tbm=isch&ved=0CB8QMygBMAFqFQoTCKCQnsyx78gCFaPfcgodyzsP-g�
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Vægt 265  pr. sko.

Et nyt Wrap Around System Design (WAS Design)

Exoskeleton ™ fuldt integreret!

LMS - Lateral Movement Stabilizer

Recoil™ midsole with Recoil R™ heel insert

HexaGrip™ Outsole

Materialet i mellemsålen er en nyudviklet sammensætning navngivet Recoil™, som er et super letvægts polstring stof, der frigiver 
en højere "rebound" energi effekt. Recoil R™ - står for Recoil Reduction og er en dæmpnings sammensætning tilføjet i hælens 
anslagsområde, designet til at reducere anslagskræfter og øge komforten, når du bevæger dig. Recoil R™ har 70% bedre 
stødabsorberende egenskaber end en standard EVA mellemsål. Recoil™ og Recoil R ™ - opretter en sandwich konstruktion lavet 
til at maksimere din ydeevne.

En meget holdbar letvægts gummiblanding, der indeholder Salming's HexaGrip™ mønster, designet til at have det bedst mulige 
greb om alle indendørsoverflader.

EnRoute: En let, men robust løbesko fra Salming, der principielt passer til alle. Enroute er baseret på Salming Natural Running 
Support System, som fremmer løberens løbestil og naturlige løbeskridt. Toppen er designet til støtte og stabilitet, hvilket skaber 
en enkelt modtagelig og understøttende enhed. Øverste side er designet i henhold til et omløbskoncept, som består af 4 dele, der 
sammen skaber en stram og behagelig pasform med god åndbarhed. Det fuldt integrerede exoskelet er en del af 
snørekonstruktionen, der holder foden på plads. Tungen har et kile design, der er en del af top 3-lags design, der består af blødt 
mesh og exoskeleton konstruktion. 

For at lette smidighed og stabilitet, men stadig bevare den lette karakteristika, har Salming designet mellemsålens bagende med 
højere sidevægge, som omkapsler sig omkring hælen. I kombination med LMS Plus 8 ° og den nye fuldt integreret exoskeleton 
konstruktion, sikrer det en fremragende stabilitet og perfekt pasform.

Kobras exoskeleton design er helt integreret med snøringkonstruktionen for at lette den bedst mulige wrap-around virkning af 
foden. Dette holder foden i den rigtige position under tværgående bevægelser og højtydende aktiviteter.

En særligt udformet sammensat enhed integreret i mellemsålen, som støtter foden under hurtige og uregelmæssige tværgående 
bevægelser. LMS Plus 8° og Rollbar™ -teknologi.

En vindende kombination - 8°™ vinkel koncept på den ydre kant af skoen hjælper med at undgå risikoen for ankelskade, og den 
innovative Rollbar ™ - teknologi på den indre ydersål kant, muliggør hurtigere og bedre tværgående afsæt.

Viper 5: Salming Viper er en hurtig og fleksibel sko med lav profil og fremragende stabilitet. Den er baseret på Salmings mest 
avancerede teknikker til fremstilling af indendørssko og har flere andre fordele. Hvis du er vant til Salmings Race-model, vil du 
opleve Viper, som lavere og mindre dæmpet ved fronten af foden. Dette giver dig bedre kontakt med underlaget, og toppen af 
skoen bliver lettere og ånder bedre. 

Falco: En perfekt sko til den almindelige håndboldspiller. Falco er meget som Viper, kvaliteten er fortsat i top, og den har en god 
stødabsorbering. Derudover har både Kobra, Viber og Falco den fordel at have 8 graders hældning på ydersiden af foden, hvilket 
gør, at spilleren har sværere ved at vrikke om.

NinetyOne: Salming's avancerede sko NinetyOne har et superblødt overlæder lavet af ruskind med fantastisk komfort og 
fleksibilitet. Ydersålen er lavet af rågummi, som giver optimalt greb og meget god kontakt med underlaget. Denne avancerede 
sko gemmer mange ting under den fine overflade. Inde i det yderste lag rågummi sidder en mellemsål i ethylenvinylacetat (EVA), 
der også gør, at skoen fungerer lige så godt til indendørs idræt som til hverdag. Den perfekte målmandssko såvel som fritidssko.
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