Retningslinjer for om klubtøj i HGATM Triatlon
HGATM Triatlon har klubtøj i eget design
For at promovere klubben, og skabe synlighed om HGATM Triatlon henstilles til, at medlemmer der deltager
i stævner, generelt stiller op i klutøj!
(DTRIF har pt. ingen regler for klubtøj, det bestemmer klubber selv)

Fra august 2017 er klubtøj i HGATM Triatlon defineret ved:
• Designet klubtøj (tridragt eller todelt) fra Poli Sport
• Kongeblå/tyrkisblå tridragt (Fusion/CEP) eller todelt med
kongeblå/tyrkisblå top og sorte shorts*
* Ved køb af nyt klubtøj efter 1.1. 2016 er klubtøjet udelukkende
defineret ved Poli Sport i HGATM Triatlon design. Dvs.
Fusion/CEP udgår, efterhånden som medlemmerne køber nyt tøj!
Det er muligt at købe stort set alt sit sportstøj hos Poli Sport - og i
HGATM Triatlon-design, men det betyder ikke, at man som medlem af HGATM Triatlon skal have alt sit tøj
derfra.
Dog ses det gerne, at klubbens medlemmer profilerer klubben med klubtøj i form af fx overtrækstøj!
Regler ved deltagelse i internationale stævner
• Ved deltagelse i internationale stævner under ETU/ITU (DTriF) skal landsholdsdragt benyttes. For
yderligere information om køb, se her: http://www.triatlon.dk/tri-team-dk/
•

Ved deltagelse i andre internationale stævner (eks. IM Lanzarote, 70.3 Mallorca) henstiller klubben
til, at klubdragt benyttes, svarende til ovenstående.

Køb af designet klubtøj for HGATM Triatlon via Poli Sport
Poli Sport har deres modeller, materialer mv. Designet er HGATM’s. Dvs.det tøj vi bestiller produceres
specielt til os (i Frankrig). Dette foregår på følgende måde:
• Triudvalget inviterer Poli Sport til fremvisning/bestilling af tøj. Dette udmeldes via mail og Facebook
• På dagen for fremvisning kan man prøve tøjet og bestille/købe det. Noget tøj haves på lager, eller
bestilles det.
• Efter fremvisning kan man typisk bestille i ugen efter, før den endelige bestilling sendes til Frankrig
• Der betales typisk kontant/Mobile Pay – men konto overførelse kan også aftales.
• Pt. har rigtigt mange i klubben en del klubtøj, så spørg hinanden for at prøve tøj mv. hvis det ikke
lige har flasket sig at være tilstede.
Al kontakt omkring det klubtøj man bestilt og iøvrigt foregår direkte mellem medlem og Poli Sport. Kontakt
oplysninger for Poli Sport: Jimmi Raadberg, tlf. 40520747, email: jimmi@poli-sport.dk
Personlige sponsorer
Hvis man har personlig sponsor og gerne vil have ”tryk” på tøjet, sørger man efterfølgende selv for det.
Vær opmærksom på, at personlige sponsorer skal være i overensstemmelse med HGATMs etiske kodeks
for, hvad man vil reklamere for i klub-regi, som sponsorudvalget har udarbejdet. Er man det mindste i tvivl,
bør man spørge sponsorudvalget
Logo på tøj
Logo er en del af designet på klubtøjet. Øvrigt brug af logo SKAL gå gennem triudvalget til godkendelse. Den
overordnede regel er, at HGATM Logo’er ikke benyttes i flæng, men kun til tøj, der er relateret til klubben.

Prisliste: Findes desværre ikke – der arbejdes på sagen.
Leveringstid: Poli Sport lover 6 uger!
Men bestil altid i god tid, før det skal bruges! Det skal produceres i Frankrig!!
Spørgsmål om klubtøj og generelt om bestilling af tøj, kan stilles til:
• Triudvalget, Janne Jensen

