Utøverpakke f.o.m. sesongen 2019 for 10-15 år

Som alle vet skiftet vi leverandør høsten 2018. Alle skal nå ha fått nye drakter og trenere har
fått nytt tøy. En gladnyhet er at dette kun var første ledd i oppgraderingen av kolleksjonen til
MIL Håndball.
Vi starter nå etablering av en fast tøykolleksjon som skal kostnadsfritt ut til en del av lagene.
Vi har troen på en økonomi som sammenligner både inntekt og utgift pr utøver, og sammen
med en god sponsoravtale, er det nå en god mulighet til å innføre dette.

Trenings t-shirt med
initialer foran og
klubb/lagsbeskrivelse bak*

*design, font og plassering vil kunne avvike ifht bilder over

Styret har besluttet følgende fordeling:

Lagsgenser med initialer
foran og
klubb/lagsbeskrivelse bak*

BESTILLING
Vi ønsker å kjøre bestilling i god tid før seriestart så derfor ber vi lagleder eller en ansvarlig i
lagene om å fylle inn eget skjema (vedlagt). Skjema SKAL være returnert til materialforvalter
(materiell@malvik-handball.no) innen 20.09.2019.
Om bestilling og utdeling
•
•
•
•
•

•
•

Utøver skal ikke ha noe utestående i avdelingen.
Utøver skal ha en intensjon om delta kommende sesong, noe som betyr at
oppdatering av lagslister skjer ifm bestillingen som sendes inn.
Bestilling gjøres kun 1 gang i året så det er viktig at listene kommer til fristen som er
satt!
HUSK! Genser, som deles ut kun 1 gang, bør bestilles litt stor for å kunne ha den så
lenge som mulig.
Etter utdeling til lagene, vil disse 2 plaggene være tilgjengelig for privat kjøp av
utøvere i aktuelle årsklasser (t-shirt tilgjengelig fra 10 år og genser tilgjengelig fra 12
år) Dette gjøres i nettbutikken til NorContact. Denne kostnaden, inkl all trykk, bæres
av den enkelte. Det vil ikke være mulighet for å endre trykkdesignet som er bestemt
av klubb selv om den kjøpes privat gjennom nettbutikken.
Størrelser på begge plagg er vurdert til «normale». Tilgjengelige str er oppgitt i
tabellen under.
Det skal, etter frist for levering av skjema, både bestilles fra Adidas og sendes på
trykk. Det betyr at vi har som målsetting å få tøyet ut til lagene ila November.

