
TILBUD TIL HUNDEFØRERE SOM HAR  

GODKJENT/RE GODKJENT HUND I 2019  

(ELLER HUNDEFØRERE SOM IKKE BENYTTET SEG AV TILBUDET 

I VÅR) 
  

 

 

 

Styret i NRH Hordaland har besluttet å bruke deler av gaven vi har fått fra SR-Bank stiftelsen, til egnet 

bekleding og en mulighet for å få en felles uniformering. NRH har en svært god rabattavtale hos 

Arcteryx for kjøp av bekleding i pro serien. Valget har falt på Ski guide jakken, se bilde for herre og 

damemodellen, under; 

 

Arcteryx pro Ski Guide jakker i 'NRH farge' og med 'NORSKE REDNINGSHUNDER’ trykket på 

ryggen, samt NRH logo overarm.    

                      

A wind and waterproof GORE-TEX Pro jacket designed for guide and rescue professionals that require 

a full featured jacket to hold all essential equipment. Helmet compatible Drop Hood™ Cohaesive™ 

hem adjusters function as Hemlock™ to prevent jacket from slipping out from under a climbing 

harness Two high, crossover chest pockets with WaterTight™ zips Left chest pocket is radio 

compatible with internal routing for comms Two hand pockets with WaterTight™ zips Internal mesh 

dump pocket for gloves, climbing skins or bulky items Internal laminated zip pocket A highly visible 

orange hood is easily identifi able from the ground or air Removable Recco™ refl ector in the back 

collar. FABRICS N80p-X GORE-TEX® Pro3L 



 

 

Du som er kvalifisert til å kjøpe jakken etter kriteriene i overskriften får kjøpe den mot en egenandel 

på kr 1000,-,  

Styret håper at flest mulig av dere som er aktive og har planer om å være det, har anledning til å 

benytte seg av dette tilbudet.  

  

 

Hva gjør du for å benytte deg av tilbudet og bestille jakken; 
 

-Send en email til:  laila.vindenes@nrh.no    

 

-Tekst; Jeg ønsker å kjøpe Arcteryx pro Ski Guide jakke størrelse  (DIN STØRRELSE) Herre/dame 

-Betal inn kr 1000,- til NRH Hordaland sin konto 5296 05 01160. Merk innbetalingen med ‘Jakke’ 

 

Mail med din bestilling og innbetaling av kr 1000,- MÅ være utført innen 17/11 2019. 

Det er innbetaling av egenandelen som bekrefter bestillingen din.  

 

 

 

Du finner også tabell som viser størrelser og hvordan du skal måle, på; 

https://www.arcteryx.com/no/en/help/sizing 
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