
Utøvere og foresatte i Teie IF – 
INFORMASJON OM NYTT KLUBBTØY 
 

Teie IF har inngått avtale med ClubAssist om leveranse av drakter, klubbtøy og andre 
klubbprodukter fra 1. januar 2018. 

Hvorfor har vi byttet merke og leverandør? 
Det har de siste årene vært arbeidet aktivt for å bedre klubbens økonomi. Teie IF har fått flere 
nye, store draktsponsorer. Det er derfor behov for å bytte ut alle kampdraktene.  

Teie har hatt avtale med G-sport Kilen og Umbro i mange år. Det har de senere årene kommet 
ønske fra mange medlemmer om å bytte merke. I forbindelse med behov for opptrykk av nye 
drakter var det et naturlig tidspunkt å også vurdere bytte av merke og/eller leverandør. 

Hvorfor falt valget på ClubAssist og Joma? 
Arbeidsgruppen har siden juni vært i aktiv dialog med syv ulik leverandører. Mange merker 
har vært vurdert, inkludert Hummel, Nike, Adidas og Errea, og vi har fått flere veldig gode 
tilbud. Valget falt på ClubAssist og Joma av flere årsaker: 

• Fint tøy av høy kvalitet til fornuftige priser. 
• Tilbyr tøy i både dame- og herredesign, tilpasset både håndball og fotball. 
• Fleksible og enkle løsninger for bestilling og levering av tøy. 
• Strålende referanser fra alle klubbene vi har kontaktet, både små og store. 
• Et annet merke enn klubbene i nærmiljøet. 
• Tilbyr ulike konsept for klubb og lag til økt inntekt (mer inf. på hjemmesiden), inkluder god 

hjelp og gode avtaler ved lagdugnader. 

Avtalen i hovedtrekk 
• Alle medlemmer og klubben sentralt får 20% på alle varer. NB! Viktig at man registrerer 

klubbkoden ved hver handel for å få rabattene - koden får dere når portalen åpner i januar. 
Koden kan deles med alle - familie, venner arbeidskamerater - alle får 20%. 

• Klubben får 15% kick back på alt salg hvor koden er registrert - dette benyttes til drakter 
og utstyr til medlemmene påfølgende år.  

• Alle medlemmer får 20% på alle varer på MX - sport nettbutikk (ikke kickback til klubb). 

Hvordan fungerer det for oss som skal kjøpe tøy? 
Det blir to måter å bestille tøy på. ClubAssist vil være tilstede på klubbhuset ca. hver 14. dag. 
De vil da ha med klubbkolleksjonen i alle størrelser slik at man kan prøve og bestille.  De vil 
også ha med andre relevante varer. Man kan i tillegg bestille alt enkelt via nett, når man vet 
hvilken størrelse man skal ha. Alle varene leveres på klubbhuset ferdig trykket ved neste 
klubbkveld. Man kan også velge å bestille varene hjem mot en ekstra kostnad. Ordningen 
starter opp medio januar 2018. 

 

https://www.clubassist.no/


Hva med julegaver - kan man kjøpe noe før portalen åpner? 
Det blir forsalg av deler av klubbkolleksjonen mandag 4.12, tirsdag 5.12 og torsdag 7. 12. på 
klubbhuset fra 1700 til 2000. Gavene levers på klubbhuset ferdig trykket tidsnok til at de kan 
legges under juletreet   Fra klubbkolleksjonen vil det være mulig å kjøpe: 

• Zipgenser 
• Bukse 
• T-trøyer 
• Teknisk undergenser (fotball, kampdraktene får korte ermer) 
• Teknisk undershorts 
• Vind-/regnjakke 
• Boblejakke (trolig) 

 
Kampdrakten blir designet kun for Teie - KOM MED INNSPILL! 
Teie har valgt å gå for sublimerte drakter! Det betyr at draktene designes kun for oss. Vi kan 
da beholde samme utseende og fasong på drakter og shorts så lenge vi ønsker, og 
reklamemerkene blir en del av designet slik at man slipper stive felter med påtrykk. Det er 
også mulig at det blir egne strømper. Alt dette avklares i nær fremtid. 

Hvordan skal kampdraktene se ut? De skal være i Teies farger, blått med gule detaljer, og de 
vil ha en del reklametrykk. Shortsen blir blå. Resten er åpent.  

Vi vil veldig gjerne ha forslag til hvordan drakten og shortsen bør se ut. Er det symboler eller 
bilder som bør på? Er det spesielle ønsker om fasong, krager, snitt? Har dere sett noen fine 
drakter vi bør herme litt etter? 

Send mail med innspill. Vi starter arbeidet før jul! 

 

Vi håper og tror at ClubAssist og Joma er et godt valg for Teie IF! 
 
Har dere spørsmål eller innspill vil vi veldig gjerne at dere tar kontakt. Vi er avhengig av deres 
erfaringer for å få dette til å bli en perfekt løsning for Teie IF. 

 

Vi sees på klubbhuset! 

Teie IF 
Draktkomiteen 
 
Fotball: 
Mette Fagernes, mfagernes@hotmail.com 
Pia Harneshaug, pkh@hesnes.no 
Håndball: 
Jan Tore Dilling, jantoredilling@gmail.com 
Renate Solstad, renatesol@hotmail.com 
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