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INNHOLDSFORTEGNELSE
1 Innledning
Fra 1. januar 2018 har Teie IF inngått avtale med ClubAssist om leveranse av drakter, klubbtøy og
andre klubbprodukter.
Varer fra klubbkolleksjonen kan prøves og bestilles på klubbhuset på tirsdager i partallsuke fra kl.
16.30-20.00, eller bestilles via Clubassist sin nettbutikk: https://www.clubassist.no/butikk/klubb-medavtale/teie-idrettsforening-1.
Man får tekstmelding når bestillingen er klar, og varene kan hentes når det er klubbutikk på
klubbhuset. Dager med klubbutikk står oppført i kalender på www.teie.no.
HUSK å benytte rabattkoder for å få klubbpriser med 20 % rabatt samt at du støtter klubben. Det er
viktig å velge riktig kode.
Se mer info på Teie IF hjemmeside: https://www.teie.no/Teie-IF/Klubbkolleksjon.html.

1.1
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INNHOLDSFORTEGNELSE
2 Retningslinjer for drakter og treningstøy
2.1

KAMPDRAKTER

Teies kampdrakter består av blå overdeler med gule detaljer, blå strømper med gule detaljer og blå
shorts (fra mars 2018). Reservedraktene er gule med blå detaljer. Alle kamper skal spilles med
Teiedrakter med påtrykk av klubbens logo og hovedsponsorer. Alle sponsormerker skal være styrt av
Teie IF. Draktansvarlig i henholdsvis fotballgruppen og håndballgruppen står for bestilling av drakter
fra ClubAssist. Teielag skal ikke spille kamper, inkludert cupkamper og treningskamper, i andre drakter
enn Teiedrakter som beskrevet.
Med unntak av draktsettene til seniorlagene, samles alle drakter inn av draktansvarlig for henholdsvis
fotballgruppen og håndballgruppen en gang per år, i desember måned for fotballgruppen, juni for
håndballgruppen. Drakter leveres ut til alle lag før seriestart. Lagleder på det enkelte lag er ansvarlig
for å holde kontroll på draktene og hvem de eventuelt er levert ut til. Drakter som leveres ut til spillere
og ikke leveres tilbake må erstattes med kr 200 av den enkelte spiller.

2.2

KLUBBKOLLEKSJONEN/TRENINGSTØY

ClubAssist er Teie IFs leverandør av spilledrakter, klubbtøy og forbruksmateriell som baller, vester,
tape, is mm. Hva som enhver tid inngår i klubbkolleksjonen er beskrevet på ClubAssist sine nettsider.
Kolleksjonene er felles for Teie IF, med noen tilleggsvalg for de ulike undergruppene.

2.3

ANNEN REKLAME PÅ TØY

Det er ikke anledning til å sette annen reklame på tøyet i klubbkolleksjonen enn det som er besluttet
av Teie IF. Dette er blant annet av hensyn til klubbsponsorene, og for å sikre at man kan benytte
samme tøy selv om man deltar på flere lag innad i klubben.
Det er i utgangspunktet kun klær som inngår i klubbkolleksjonen som skal ha påtrykket TEIE eller
Teieemblem.
Det er ikke anledning for lag eller andre grupper i Teie IF å produsere alternative varer til det som
inngår i klubbkolleksjonen, eksempelvis zipgensere, hettegensere, hettejakker, shorts, bukser, eller
lignende. Produksjon av lagseffekter til cuper eller lignende er begrenset til t-trøyer eller
tilleggseffekter som pannebånd, luer eller lignende. Lagseffekter skal avklares med styret i
undergruppen før bestilling og bestilles via ClubAssist som har alternativer i ulike prisklasser.
Dersom laget ønsker å ha lagsreklame på disse produktene SKAL klubbsponsorene og Teielogoen også
settes på og ha en godt synlig plassering.
Lag eller andre grupper i klubben kan ikke bestille lagtøy fra andre leverandører enn ClubAssist, med
mindre det er avklart med styret i undergruppen og med ClubAssist.
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2.4

FORVENTINGER TIL SENIORSPILLERE, TRENERE OG LAGLEDERE

Seniorspillere, trenere og lagledere som får utdelt treningstøy av Teie IF, forventer man at benytter
tøyet på treninger og på kamp.
Seniorspillere, trenere og lagledere skal ikke benytte tøy fra andre fotballklubber enn Teie når de
representerer Teie på treningsfeltet og på kamp.
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3 Spillerdrakter
Spillerdrakten består av sublimert trøye (eget design som kun benyttes av Teie IF), Joma shorts (dame
eller herre) og strømper.
Shorts og strømper må kjøpes selv av hvert medlem. Spillertrøyer skaffer klubben.
Alle spillertrøyer er kortermet, og det anbefales å spille med Joma baselayer under hvis det er kaldt.
På barne- og juniorlagene samles spillertrøyer inn etter endt sesong. På A-lagene leveres
spillerdrakten inn når man ikke ønsker å være medlem i Teie IF.
Alle utøvere på Teie fotball MÅ HA blå Joma shorts og blå Joma strømper fra klubbkolleksjonen når de
spiller kamper (inkludert cupkamper og treningskamper).

3.1

SPILLERDRAKT MED SPONSORTRYKK
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3.2

BORTEDRAKTER MED SPONSORTRYKK

3.3

SHORTS

For priser og mer informasjon se https://www.clubassist.no/butikk/klubb-med-avtale/teieidrettsforening-1
Teie Joma spillershorts, unisex

Teie Joma spillershorts, dame

Finnes i str. 4-6 år (6XS-5XS) til 2XL. Shortsen er relativt
stor i størrelsen.

Modellen er en del kortere og har en liten splitt i siden.
Finnes i str. 12 (2XS) til XL. Shortsen er relativt liten i
størrelsen.
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3.4

STRØMPER

For priser og mer informasjon se https://www.clubassist.no/butikk/klubb-med-avtale/teieidrettsforening-1
Teie Joma fotballstrømer

Teie Joma fotballstrømer

Teie Joma håndballsokk

Finnes i S (35-37), M (38-40), L (4143)
Strømpene er store i størrelsen.

Finnes i S (35-37), M (38-40), L (4143)
Strømpene er store i størrelsen.

Finnes i S (35-37), M (38-40), L (4143).
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4 Klubbkolleksjon
Klubbkolleksjonen består av diverse tøy som alltid er tilgjengelig på Clubbassist sine nettsider under
«klubb med avtale», «Teie idrettsforening» (https://www.clubassist.no/butikk/klubb-med-avtale/teieidrettsforening-1).
Siden er delt inn i:

Det er ikke slik at man må kjøpe noe fra klubbkolleksjonen, med unntak av shorts og strømper, om
man ikke ønsker, men det er bra produkter og med bra priser hvis man trenger noe nytt.
Produktene består gjerne av to utvalg av hver type – en rimeligere og en dyrere variant. Den billigste
varianten holder ofte godt til de som vokser og skifter størrelser, mens man kanskje ønsker å velge
den dyrere varianten hvis man bruker det mye og lenge.
Klubbkolleksjonen består av forskjellige varer. Nedenfor er eksempler, for å se alle varer, gå inn på
Clubassist sin hjemmeside.
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4.1

BASELAYERS OG UNDERSHORTS

Joma Academy Royal Baselayer

Joma Brama Royal Baselayer

Str: 4-6 år til L-XL

Str. 4-6 år til L-XL
Modellen er tynnere, mer elastisk
og har bedre pusteegenskaper enn
Academy. Dyrere.

4.2

Joma Academy Brama
Shorts
Str. 12-14 år til L-XL

ZIP-GENSER

Joma Combi HZ Royal, unisex
Trykk: Leveres med klubblogo trykket på bryst og klubbnavn trykket på rygg, initialer i front og navn på rygg. De fleste
velger etternavn.
Str. 6 (XS) til XXL

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.
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4.3

BUKSER

Det er fem typer bukser i klubbkolleksjonen.
Trykk: Leveres med initialer på front (høyre side, ikke venstre som på illustrasjonene)
Joma Interlock
treningsbukse,
unisex

Joma Champion
IV treningsbukse,
unisex

Joma Shampion
IV treningsbukse,
dame

Joma Micro
Torneo bukse,
unisex

Joma Nilo
treningsbukse,
unisex

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

Slankere modell
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 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 (56 XS) til 2XL
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4.4

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

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 (56 XS) 2XL

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

Campus modellene er noe mer forseggjorte
og har bedre pusteegenskaper.

4.5

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.: 6 år til 3XL

Str. Dame 2XS-2XL
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4.6

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

4.7

YTTERJAKKER OG ANDRE PRODUKTER FOR SPILLERE

Det finnes flere ytterjakker og andre produkter 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
Eksempler:
• Windbreaker
• Hettegenser
• Vendbar lue
• Fotballullsokker
• Ryggsekk
• Treningsbag
• Teie håndkle
• Teie pannebånd
• Baller og annet treningsutstyr
• Målvakt- hansker og beskyttelse
• Sko og sålekonsept
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5 Sponsorer
Dette er våre sponsorer på spillerdrakter:
•
•
•
•
•
•

Xpert
Sparebank1
Meny
Tenden
BlueTec
Clubassist

Side 13 av 14

INNHOLDSFORTEGNELSE
6 Teie logo/farger
6.1

FARGEKODER SPILLERDRAKT

Sublimert drakt har følgende PMS-koder:

6.2

STØRRELSE INITIALER/NAVN

Initialer
Navn

6.3

= 3 cm høyde overdeler og bukse
= 4 cm på stor bokstavhøyde rygg

FARGEKODER/STØRRELSE TEIE LOGO
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