
  

 

 

 Tertnes Håndballs nye Klubbkolleksjon er endelig klar!  

Vi ønsker at alle våre medlemmer, trenere, lagledere, styremedlemmer og foresatte skal føle en enda 

sterkere tilhørighet til klubben vår. Det er viktig for å skape stolthet til klubben og fellesskap innad og på 

tvers av lagene.  

Vi er en klubb med mer enn 300 ivrige spillere, mange engasjerte og dyktige trenere/lagledere og foresatte 

– og da er viktig at vi blir enda flinkere til å dyrke og vise vår stolthet til klubben.  

En av mange virkemidler for å klare dette er at vi nå tilbyr en helt ny og innholdsrik klubbkolleksjon. Her vil 

du finne det meste av det du trenger til kamp, trening og fritid til en rabattert pris. Det er kjekt å komme på 

trening og kamper treffe på lagkamerater og andre klubbmedlemmer som også tydelig viser at de kommer 

fra Tertnes. Det er også kjekt at trenere og foresatte kan møte opp i klubbkolleksjon 

Vi har delt opp kolleksjonen i en Klubbkolleksjon og en Fritidskolleksjon. Klubbkolleksjonen ønsker er typisk 

kamp/cup relatert utstyr og vi ønsker gjerne at dere bruker overtrekk herfra på kamper. 

Fritidskolleksjonen har masse praktisk treningsutstyr til både innendørs og utendørs trening.  

Klubbkolleksjonen finner dere i vedlegg her og på våre nettsider https://www.tertnes.no/Handball.html 

NB! Fargene som fremkommer på bildene er ikke helt korrekte, så det beste er nok å ta turen innom GMax 

Åsane hvor hele klubbkolleksjonen vil være utstilt fra og med høstferien. Vi prøver også å få til en 

klubbkveld i Åstveithallen slik at vi kan møtes og se og prøve varer fra kolleksjonen, mer info om dette 

kommer.  

Ved kjøp av f.eks. overtrekks kan det være lurt å gå sammen som lag og å kjøpe gjennom Materialforvalter 

Håvard, da vil man nemlig oppnå enda bedre rabatt 

GMax vil hjelpe oss med å få trykket på Gmax logo og ev. spillerens navn på klær og utstyr, se priser for 

trykk nedenfor. 

Priser trykking: 

Tertnes Håndball logo foran:   20,- inkl. mva 

Tertnes Håndball logo bak:   25,- inkl. mva 

Bokstaver 5 cm       5,- per bokstav 

Dersom et lag går sammen og ønsker å trykke hele navn på klær har Gmax egne priser for dette, ta kontakt 

med klubbansvarlig i butikken.  

Del gjerne deres ønsker fra klubbkolleksjonen med besteforeldre og andre da dette kan være supre jule- 

og bursdagsgaver! Husk å vise frem appen som gir deg rabatt på ordinært kjøp og sikrer 4% cash back til 

klubben 

Med sportslig hilsen 

Nina og resten av styret 

https://www.tertnes.no/Handball.html

