
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:

l Tilmeldt under HGATM Triatlon           
l DM serie stævner

stiller op i klubtøj.

Fra 1. januar 2016 er klubtøj i HGATM Triatlon defineret ved:
l Designet klubtøj (tridragt eller todelt) fra Champion Systems
l Kongeblå/tyrkisblå tridragt (Fusion/CEP) eller todelt med
   kongeblå/tyrkisblå top og sorte shorts*

Tøjet skal opfylde DTriFs konkurrenceregler, som kan ses her: http://www.triatlon.dk/
main/files/elementer/20150602-1323-32.pdf, hvilket det enkelte medlem selv  
er ansvarlig for!

* Ved køb af nyt klubtøj efter 1.1. 2016 er klubtøjet udelukkende defineret ved 
Champion Systems i HGATM Triatlon design. 

Dvs. Fusion/CEP udgår, efterhånden som medlemmerne køber nyt tøj!

Det er muligt at købe stort set alt sit sportstøj i Champion Systems - og i HGATM 
Triatlon-design, men det betyder ikke, at man som medlem af HGATM Triatlon  
skal have alt sit tøj derfra.

Dog ses der gerne, at klubbens medlemmer profilerer klubben med klubtøj i form  
af fx overtrækstøj!

Regler ved deltagelse i DM for hold
DTriF’s regel ved DM for hold er, at det enkelte hold skal stille op i ens tøj! Her hen-
stiller HGATM Triatlon til at holdene stiller op i ens designet klubtøj (se  
definition ovenfor).

Regler ved deltagelse i internationale stævner
l Ved deltagelse i internationale stævner under ETU/ITU (DTriF) skal 
    landsholdsdragt benyttes. For yderligere information om køb, se her 
    http://www.triatlon.dk/main/index.php?s=sektioner/sektion.php&sektion=7&sektionside=27&side=208
l Ved deltagelse i andre internationale stævner (eks. IM Lanzarote, 70.3 
    Mallorca) henstiller klubben til, at klubdragt benyttes.



Køb af designet klubtøj for HGATM Triatlon via Champion Systems

l Klubadministratorer i HGATM for Champion systems opretter en ”åben bestilling”   
    for en given periode.
l Det enkelte klubmedlem logger sig på Champion Systems. Første gang med en
    fra klubben opgivet brugernavn/kode, hvorefter man opretter sig selv, og benytter 
    det personlige LogOn fremover
l Man bestiller det ønskede
l Når der er bestilt og betalt 10 enheder(ikke nødvendigvis fra samme person og 
    ikke samme produkt) kan en bestilling gå til produktion. Er der mere end 10 pro-
    duceres der det antal, der er bestilt (skal ikke gå op i 10, der skal blot være 
    mindst 10!)
l Ønskes der en produktion på færre end 10 bliver prisen dyrere (se nedenfor 
    under prisliste)

OBS. Tilbehør (fremgår af prisliste hvad der er tilbehør) er IKKE en enhed! Så her 
gælder andre regler! Spørg superbruger/administrator.

Se i øvrigt vedlagte vejledning, for bestilling af tøj.

Personlige sponsorer
Hvis man har personlig sponsor og gerne vil have ”sublimeret”  sponsorlogo i tøjet, 
kan det sagtens lade sig gøre. Det kræver, at den enkelte selv sørger for at skaffe 
en digital skabelon (logo i form af .ai-fil), der skal for den pågældende “sublimering” 
og det sendes til Champion Systems. Der gælder så særskilt priser.

Vær opmærksom på, at personlige sponsorer skal være i overensstemmelse med 
HGATMs etiske kodeks for, hvad man vil reklamere for i klub-regi, som sponsorud-
valget har udarbejdet. Er man det mindste i tvivl, bør man spørge sponsorudvalget.

Man kan købe tøjet til normalpris og selv få tryk på det efterfølgende.

Prisliste
Se pdf-fil eller find den her: http://www.champ-sysdenmark.com/

Prisen angivet i listen er for bestilling af 10 enheder og det er alt inklusive (fragt mv.).

Ønsker man personligt sponsortryk på sit tøj og ikke bestiller 10 enheder eller der 
er mindre end 10 enheder i en bestilling (som ønskes produceret), er prisen som 
følger:

l 1-4 enheder er prisen 2 x listepris
l 5-9 enheder er prisen 1,5 x listepris 

Leveringstid
De lover 4 uger! 4 uger er fra den dag en bestilling lukker!
Men bestil altid i god tid, før det skal bruges! Det skal produceres i Kina!!

Spørgsmål generelt om bestilling af tøj, kan stilles til:
l Superbruger: Nikolaj Andersen (efter 1.3.2016), Janne Jensen
l Administrator: Bettina Schou (indtil 1.3.2016)


