
Golfkollektion Finspångs Golfklubb 2019
FIGK har i samarbete med Promotionhuset och varumärket Cutter & Buck 
tagit fram en kollektion golfkläder för klubben och dess medlemmar.

Cutter & Buck har förutom sitt mångåriga samarbete med Annika Sörenstam även knutit till 
sig många yngre lovande svenska golfare. Dessutom är Cutter & Buck sedan 2018 officiell 
leverantör till Svenska Golfförbundet.

 Syftet är att kunna erbjuda klubben och dess medlemmar ett attraktivt sortiment av hög-
kvalitativa plagg till mycket förmånliga priser.



Kelowna Polo
100% polyester – funktionsmaterial.
CB Dry Tec. UV-Skydd.
Supermjuk kvalitet som är snabbtorkade och 100% strykfri.

14 färger dam och herr.

Storlekar dam: XS – XXL.
Storlekar herr: S – 4XL.

Pris: 299:- Pris i butik (utan brodyr) 379:-

Vit(00)         Röd(35)       Ljuslila(48)  Ljusgrå(93)  Svart(99)    Neongul(101)  Rosa(210) Neon cerise(260) Peach(340) Ljusblå(509) Ljusgrön(601) Grön(677) Mörk marinblå(580)    



Advantage Polo
52% bomull, 45% polyester och 3% elastan.
Tri-blend, CB Dry Tec + 35UPF.

Topp-piké med unik materialblandning och stretch.
8 färger dam och herr.

Storlekar dam: XS – XXL.
Storlekar herr: S – 4XL.

Pris: 399:- Pris i butik (utan brodyr) 499:-

Vit(00)                  Röd(35)          Blå(56)   Grey melange(95) Pistol(96)       Svart(99)        Ljusblå(509) Cobalt melange(535) Mörk marin(580) Äpplegrön(605) Anthracite melange(955)  



Advantage Stan-Up Collor Polo
52% bomull/45% polyester/3% elastan

Tillverkad i favoritkvaliteten CB DryTec+35 SPF tri-blend-tyg med 
utmärkt stretch- och fukttransporterande förmåga. Denna Advanta-
ge-version med exklusiv stående ribbad krage och knappslå framtill 
med 3 knappar. Ett plagg som passar lika bra på golfbanan som i 
stan.

3 färger herr.

Storlekar herr: S – 4XL.

Pris: 399:- Pris i butik (utan brodyr) 499:-

White (00)                                Black (99)                                Dark navy (580)                           



Advantage Sleeveless Ladies
Tillverkad i favoritkvaliteten CB DryTec+35 SPF tri-blend-tyg med 
utmärkt stretch samt fukttransporterande förmåga. En ärmlös 
dampiké med formad halsringning och längre knappslå. 8 färger 
dam och herr.

Dam 4 färger

Storlekar: XS - XXL

Pris: 349:- Pris i butik (utan brodyr) 439:-

Red (35)                              Black (99)                              Dark Navy (580)                    White (00)                



Oakville V-neck
Oakville är vår stickade tröja som går att matcha med allt. Den 
stickade konstruktionen är mjuk och inte för tjock, vilket gör att den 
fungerar perfekt över en skjorta. Garnblandningen ger dig en behaglig 
mjukhet från bomullen och lång hållbarhet från nylonet. Oakville 
finns i både v-ringad och rundhalsad variant.

5 färger dam och herr.

Storlekar dam: XS – XXL.
Storlekar herr: S – 4XL.

Pris: 399:- Pris i butik (utan brodyr) 499:-

Gråmelerad (95)                        Svart (99)                    Marinmelerad (554)             Antracitmelerad (995)           Mörk marin (580)



Coos Bay Half Zip

Den här klassiska långärmade tröjan med halvlångt blixtlås är gjort i 
mjukt tyg som är borstat på insidan för att hålla dig varm. Stretchtyg 
som ger dig rörelsefrihet under din aktiva dag. Designad att bäras 
som ett undre lager med en jacka ovanpå eller som ett andra lager 
över en t-shirt. Tygets andningsförmåga håller fukt borta från krop-
pen och bibehåller en komfortabel känsla hela dagen. Ergonomisk 
passform. Utrustad med YKK-dragkedja framtill.

5 färger dam och herr.

Storlekar dam: XS – XXL.
Storlekar herr: S – 4XL.

Pris: 399:- Pris i butik (utan brodyr) 499:-

            Röd (35)                          Royalblå (55)                     Svart (99)                                Vit (00)                          Mörk marinblå (580)



Winthrop Performance Full Zip
Winthrop är en funktionsjacka med CB Dry Tec, i ett mjukt material 
av tätstickat tyg. Jackan kan användas som ett mellanlager eller 
yttre lager beroende på väderlek. Bra andningsförmåga och UV-skydd. 
Jackan har YKK-dragkejda framtill och i fickorna med CB zippullers. 
De har en lösning för hörlurar inuti plagget. Kontrastfärgerna på ax-
elblock och i piping ger plagget ett levande och sportigt retrouttryck. 
Aktiv och sportig passform. Jackan har en CB logo längs ryggen, ton 
i ton.

3 färger dam och herr.

Storlekar dam: XS – XXL.
Storlekar herr: S-4XL.

Pris: 549:- Pris i butik (utan brodyr) 749:-

Antracitmelerad (955)                  Svart (99)                   Marinmelerad (554)



La Push Wind Jacket
Med det lätta tyget ger den här jackan dig stor rörelsefrihet och 
skyddar från lätt vind. Designad med fickor framtill för mobiltelefon 
och nycklar. Utrustad med YKK-dragkedjor och låsbara zip puller.

7 färger dam och herr.

Storlekar dam: XS – XXL.
Storlekar herr: S-4XL.

Pris: 549:- Pris i butik (utan brodyr) 749:-

Antracitmelerad (955)                  Svart (99)                   Marinmelerad (554)          Röd (35)               Royalblå (55)             Svart (99)              Neongul (101)          Mörk marinblå (580)     Neongrön (611)               Vit (00)



Stealth Jacket
Den här jackan med dragkedja representerar framtiden där 
sweatshirt-möter-ytterplagg, en perfekt kombination mellan sport 
och casual. Ärm och bakstycke är i ett mjukt lättviktsmaterial vilka är 
inkorpererade med en väst i vävt material som skyddar mot vind och 
håller dig varm. Passar utmärkt över en skjorta eller piké till både 
vardag och sport

2 färger dam och herr.

Storlekar dam: XS – XXL.
Storlekar herr: S – 4XL.

Pris: 695:- Pris i butik (utan brodyr) 949:-

Mörk marin (580)                                    Svart (99)



Salish pants

Vår byx-o ch shortskollektion är gjorda i ett starkt stretchmaterial 
med quickdry funktion. Byxorna är laddade med tekniska lösningar 
och designade för en aktiv livsstil. Knappjustering och silkonband i 
midja. DryTecTM tyget hjälper till att snabbt få bort fukt vilket höjer 
byxans komfort. Både byxorna och shortsen passar utmärkt som en 
tålig arbetsbyxa eller som ett snyggt funktionsplagg på golfbanan.

2 färger dam och herr.

Storlekar dam: XS – XXL.
Storlekar herr: S – 4XL.

Pris: 695:- Pris i butik (utan brodyr) 999:-

Stretchbälte Pris: 199:- Pris i butik 249:-

Mörk marin (580)                                    Svart (99) Mörk marin (580)                       Svart (99) Mörk marin (580)                       Svart (99)



Salish shorts
Vår byx-o ch shortskollektion är gjorda i ett starkt stretchmaterial 
med quickdry funktion. Byxorna är laddade med tekniska lösningar 
och designade för en aktiv livsstil. Knappjustering och silkonband i 
midja. DryTecTM tyget hjälper till att snabbt få bort fukt vilket höjer 
byxans komfort. Både byxorna och shortsen passar utmärkt som en 
tålig arbetsbyxa eller som ett snyggt funktionsplagg på golfbanan.

2 färger dam och herr.

Storlekar dam: XS – XXL.
Storlekar herr: S – 4XL.

Pris: 549:- Pris i butik (utan brodyr) 749:-

Suncadia Skort
Skort med smickrande linjer, fuktransporterande och bra stretch-
förmåga vilket ger dig ett komfortabelt plagg. Utrustad med 50+ 
SPF som ger dig skydd under soliga dagar. Vår CB-signatur-logo är 
broderad framtill på sidan.

Dam svart

Storlekar dam: XS – XXL.

Pris: 549:- Pris i butik (utan brodyr) 749:-

Mörk marin (580)                       Svart (99)

 Svart (99)



Pikétröja
5 färger
Storlekar 122-164cl

Pris: 249:- Pris i butik (utan brodyr) 319:-

Zip-tröja
Grå
Storlekar 122-164cl

Pris: 449:- Pris i butik (utan brodyr) 569:-

Regnjacka
Svart
Storlekar 122-164cl

Pris: 549:- Pris i butik (utan brodyr) 749:-

JUNIOR

Anthracite melange (955)

Black (99)

White (00)           Red (35)       Royal blue (55)      Black (99)       Dark navy (580) 



North Shore Jacket
North Shore är en jacka med hög teknisk nivå, gjord för golfaren som 
trotsar alla väder. 3-lagersmaterialet ger ett maximalt skydd mot 
regn och vind medan 4-vägsstretchen i tyget ger dig flexibilitet och 
rörelsefrihet. Tyget är utrustat med bra andningsförmåga som håller 
inne värmen och släpper igenom fukt. Insidan av jackan är fodrad 
med ett tunt meshtyg. Försedd med vattentäta YKK-dragkedjor och 
justerbar dragsko nedtill. CB signaturlogga på vänster ärm, framtill 
och baktill i nacken. Tvättas separat i 30 grader utan sköljmedel. 
Stäng alla dragkedjor före tvätt och låt plagget hängtorka.

2 färger dam och herr.

Storlekar dam: XS – XXL.
Storlekar herr: S – 4XL.

Pris: 1.495:- Pris i butik (utan brodyr) 1.869:-

Svart (99)                                    Mörk marin (580)



North Shore Pants
North Shore byxorna är försedda med flertalet tekniska lösningar och 
fungerar som ett idealiskt skydd en regnig dag på golfbanan eller ute 
på hajk. Byxorna är konstruerade med samma andningsförmåga och 
vattentäta 4-vägstretchtyg som North Shore-jackan. Det stretchiga 
tyget ger dig stor rörelsefrihet och skön komfort. Fickor framtill och 
baktill att förvara dina tillhörigheter så som nycklar, mobiltelefon och 
kort. Utrustad med vattentäta dragkedjor nedtill vid benavslut och 
dragkedja i fickor. Tvättas separat i 30 grader utan sköljmedel. Stäng 
alla dragkedjor före tvätt och låt plagget hängtorka.

2 färger dam och herr.

Storlekar dam: XS – XXL.
Storlekar herr: S - 4XL

Pris: 1.195:- Pris i butik (utan brodyr) 1.595:-

Paketpris Jacka + Byxa
Pris: 2.395:- Pris i butik (utan brodyr) 3.464:-

Svart (99)                                    Mörk marin (580)



FIGK i samarbete med Promotionhuset och varumärket Cutter & Buck

Brodyr ton i ton i på höger ärm ingår på 
alla tröjor/jackor, om man vill.


