
Teie september 2018 

TEIE FOTBALL 
Klubbkolleksjon 

ClubAssist er leverandør av klubbtøy til Teie idrettsforening. Varer fra klubbkolleksjonen kan prøves og bestilles 
på klubbhuset på tirsdager i partallsuker fra 1630 til 2000, eller via ClubAssist nettside: www.clubassist.no. Man 
får tekstmelding når bestillingen er klar. Varene kan da hentes på klubbhuset tirsdager i partallsuker mellom 
1630 og 2000. HUSK Å OPPGI KODEN TF2018 VED BESTILLING FOR Å KLUBBPRISER (20%). 

Alle utøvere i Teie fotball MÅ HA blå Joma shorts og blå Joma strømper fra klubbkolleksjonen når de spiller 
kamper (inkludert cupkamper og treningskamper).  Når det er kaldt anbefales Joma undergenser (valgfritt).  

Shortser 
Det er per i dag to shortser i klubbkolleksjonen. 
Trykk: Det benyttes ikke trykk på shortsene. 

Teie Joma spillershorts, Unisex Teie Joma spillershorts, Dame 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unisexmodellen finnes i str. 4-6 (6xs-5xs) til 
2XL. Shortsen er relativt stor i størrelse. 

Damemodellen er en del kortere enn unisexmodellen og 
har en liten splitt nederst i siden. Den finnes fra str. 12 
(2xs) til XL. Damemodellen er relativt liten i størrelse. 

Klubbpris: 
Kr. 127 Kr. 127 

 
 
Strømper 
Det er per i dag to typer strømper i klubbkolleksjonen. 
Trykk: Det benyttes ikke trykk på strømpene i fotballgruppen. 

Joma Teie fotballstrømpe Joma Teie leggstrømpe uten fot 
 
 
 

 
 

Begge strømper finnes i S (35-37), M (38-40) og L (41-43). Strømpen er store i størrelse.  
Klubbpris:  
Kr. 87 Kr. 79 

 

http://www.clubassist.no/
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/teie-klubbshorts-unisex
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/teie-joma-spillershorts-dame
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/teie-fotballstrompe
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/teie-fotballstrompe-uten-fot
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Baselayers og undershorts 
Det er to undergensere og en undershorts i klubbkolleksjonen. Undergenserne er ment til trening og til kamp 
under draktene når det er kalt med korte ermer. Undershortsen er primært et tilbud til eldre spillere som 
ønsker mer støtte/varme enn shortsen gir.  
Trykk: Det benyttes ikke trykk på baselayer eller undershorts. 

Joma Academy Royal Baselayer Joma Brama Royal Baselayer Joma Academy Brama Shorts 

 

 

 

 

 

 Modellen er tynnere, mer elastisk 
og har enda bedre 
pusteegenskaper enn Academy. 

 

Str.; 4-6 år til L-XL Str.; 4-6 år til L-XL Str.: 12-14 til L-XL 
Klubbpris 
Kr.248 Kr. 375 Kr. 218 

 
Zip-genser 
Trykk: Leveres med klubblogo trykket på bryst og klubbnavn trykket på rygg, initialer i front og navn på rygg. De 
fleste velger etternavn.  

Joma Combi HZ Royal, Unisex 

 
 
 
 
 
 

 

Unisex str. 6 år (5xs) til XXL 
Klubbpris med initialer og navn: kr. 434  

 

A-lags spillere, trener og andre rolleinnehavere har, etter avtale med sponsorene, zipgensere med 
reklametrykk på front og på rygg. De har initialer i front og etternavn på rygg som på øvrige gensere. 

 
 

https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/teie-joma-academy-royal-baselayer
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-brama
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/teie-joma-academy-brama-shorts
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-combi-hz-unisex
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Bukser 
Det er fem typer bukser i klubbkolleksjonen. 
Trykk: Initialer på front (høyre side, ikke venstre som på illustrasjonene) 

Joma Interlock 
Treningsbukse, 
Unisex 

Joma Champion 
IV Treningsbukse 
Unisex 

Joma Champion 
IV Treningsbukse, 
Dame 

Joma Micro Torneo 
bukse  

Joma Nilo 
Treningsbukse, 
Unisex 

  
 

   

Lomme med 
glidelås. Glidelås 
ved føttene med 
stoff bak låsen.  
Str.:  Unisex 6 år 
(5xs) til 2XL 

Slankere modell 
enn Interlock. 
Smalere legger. 
Glidelås ved 
anklene uten fòr 
bak. Lommer 
uten glidelås. 
Str.: Unisex 4-6 år 
(5-6 xs) til 2XL 

Damemodellen er 
mindre og slanker 
enn 
unisexmodellen. 
Damemodellen er 
liten i størrelse 
Str.: Dame 2XS til 
XL 

Tynn bukse med 
rette ben i 
microfiber. Micro-
Mesh for, glidelås i 
lommer og ben. 
Str.: Unisex S til 3XL 

Litt tykkere bukse 
med flosset innside. 
Lommer uten 
gidelås. 
Str.: Unisex 4-6 år 
(5-6 xs) til 2XL 

Klubbpris med initialer: 
Kr. 334 Kr. 334 Kr. 334 Kr. 357 Kr. 334 

 
T- trøyer  
Det er per i dag fire ulike t-trøyer i klubbkolleksjonen, to unisexmodeller og to damemodeller. 
Trykk: Leveres med klubblogo trykket på bryst og klubbnavn trykket på rygg. Kan leveres med initialer og/eller 
spillernavn mot pristillegg. De fleste velger initialer i front, ikke navn på rygg. 

Joma Combi T-Shirt 
Royal, Unisex 

Joma Combi T-Shirt 
Royal, Dame 

Joma Campus II T-Shirt 
Royal, Unisex 

Joma Campus II T-Shirt 
Royal, Dame 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  Campusmodellen er noe mer forseggjort enn campus, 
og har enda bedre pusteegnskaper.  

Str: Unisex str. 4-6 år 
(5-6 xs) til 2XL 

Str: Dame 2XS til 2 XL. 
NB! små i størrelse 

Str: Unisex str. 4-6 år (5-
6 xs) til 2XL 

Str: Dame 2XS til 2 XL. NB! 
små i størrelse 

Klubbpris med logo, TEIE på rygg og initialer: 
Kr. 240 Kr. 240 Kr. 326 Kr. 326 

https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-champion-iv-treningsbukse-unisex
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-champion-iv-treningsbukse-unisex
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-champion-iv-treningsbukse-unisex
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-champion-iv-treningsbukse-unisex
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-champion-iv-treningsbukse-unisex
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-champion-iv-treningsbukse-unisex
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-champion-iv-treningsbukse-dame
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-champion-iv-treningsbukse-dame
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-champion-iv-treningsbukse-dame
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/handballgruppa/klubbkolleksjon-14/teie-joma-micro-torneo-bukse
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/handballgruppa/klubbkolleksjon-14/teie-joma-micro-torneo-bukse
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-nilo-treningsbukse
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-nilo-treningsbukse
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-nilo-treningsbukse
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-champion-iv-spillerdrakt-unisex
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-champion-iv-spillerdrakt-unisex
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-champion-iv-lady
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-champion-iv-lady
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-campus-ii-t-shirt-unisex
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-campus-ii-t-shirt-unisex
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-campus-ii-t-shirt-dame
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-campus-ii-t-shirt-dame
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Regnjakke 
Det er i dag to regnjakker i klubbkolleksjonen, en unisex modell og en damemodell 
Trykk: Leveres med klubblogo trykket på bryst og klubbnavn trykket på rygg. Kan leveres med initialer og/eller 
spillernavn mot pristillegg. De fleste velger initialer i front, ikke navn på rygg. 

Joma Regnjakke Royal, Unisex Joma Regnjakke Royal, Dame 

 
 
 

 

Str.: Unisex, 6 åt til 3XL Str.:Dame, 2XS-2XL 
Klubbpris med logo, TEIE på rygg og initialer: 
Kr. 368 Kr. 368 

 
 
Trenerjakke 
Trykk: Trenerjakken leveres med Teie på rygg, klubblogo og initialer i front. 

Joma Alaska II Royal Benchjacket 

 
 
 

Str.: Unisex, 8-10 år til 2XL 
Klubbpris med logo, TEIE på rygg og initialer: kr. 734 

 
 
Ytterjakker for spillere 
Det finnes flere ytterjakker for spillere i klubbkolleksjonen. Disse leveres med klubblogo (ikke TEIE på rygg), og 
kan bestilles med initialer i front og /eller etternavn på rygg. De ulike alternativene er tilgjengelig på 
www.clubassist.no 
 

https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-regnjakke-royal-unisex
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-regnjakke-royal-dame
https://www.clubassist.no/produkt/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa/klubbkolleksjon-13/joma-everest-benchjacket
http://www.clubassist.no/

