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Vaatevastaavien ohjeet
Seura-asut on linjattu Ahmat ry:n hallituksen päätöksellä ja jokaisen joukkueen tulee toimia
näiden mukaan.
Kauden 2018 - 2019 asioimme Joutsensillan Intersportin (entisen KodinYkkösen tilat),
PreAntan sekä HT-sportin kanssa. Tuotesarjana on CCM:n tuotteet.
Seuran tilaus: Teemme kauden aikana tarpeen mukaan kaksi isoa tilausta: ennen kauden
alkua junnujen leiriviikolla, sovitus tuolloin Linnanmaan jäähallissa. Toinen voisi olla
marraskuussa, sovitus kotihallissa. Toimistosta selvitetään ensin onko tarvetta isommalle
tilaukselle. Tämä on siis riippuvainen teistä. Ison tilauksen etuna on varmuus tuotteiden
saamisesta. Varmistamme että maahantuojakin tietää isommasta tilauserästä.
Koko joukkueelle tilaus: Otatte yhteyttä Intersportiin (yhteystiedot jäljempänä) ja kysytte
mahdollisuutta saada tietty setti sovitettavaksi. Intersportille on toimitettu jokaisen
joukkueen vaatevastaavan tiedot, muilla ei ole lupaa lainata seuran nimissä sovitukseen
asuja. Mikäli vaatevastaava vaihtuu, tulee uusi yhteyshenkilö ilmoittaa Ahma-toimistolle.
Sovitettavat vaatteet ovat myyntikappaleita, mikäli niihin tulee vaurioita, jälkiä tai ne
häviävät sovituksen aikana tulee joukkueen lunastaa kyseinen kappale Intersportilta.
Seuraa tullaan laskuttamaan näistä. Vaatevastaava vastaa tuotteiden kunnosta.
Tilaus lähetetään sähköpostitse: juha.tuikkala@intersport.fi sekä jari.kuisma@intersport.fi
tilaus lähetetään molemmille, järjestyksessä Excel-taulukkona: joukkue, nimi,
pelinumero/tehtävä, tuote, koot sekä kooste tuote, koko, montako kappaletta.
Sovitukset voi myös hoitaa omalla ajalla Intersportin tiloissa. Liikkeeseen voi toimittaa
listan valmiiksi johon pelaaja ilmoittaa koon. Kun joukkue on käynyt sovittamassa ja kaikki
kirjattu, vaatevastaava tarkistaa tilauksen ja kuittaa tilauksen.
Yksittäisen kappaleen hankinta: Mikäli rekiltä löytyy suoraan kappale jonka voi ostaa, on
sekin mahdollista. Mikäli tuote ostetaan suoraan, toimitetaan se itse PreAntaan
brodeeraukseen. Sieltä ilmoitetaan sitten kun tuote on saatavilla. Intersportille tehdyt
tilaukset toimitetaan sieltä suoraan brodeeraukseen. Vaatevastaavat hakevat PreAntalta
tuotteet. PreAnta lähettää laskun seuralle, seura välittää joukkueelle.
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Seuran merkit: Seura-asuun brodeerataan seuran tunnus sekä pelinumero/tehtävä,
teräksen harmaalla sävyllä, vasemmalle puolelle rintaan. Housuihin tulee pelinumero
vasemman taskun ulkoreunaan. Seuralla on myös oikeus myydä joukkueen asuihin
seuratason sponsorin mainos.
Mainokset: Seura-asuun saa painattaa myös mainoksia. Kun painatatte mainoksia, voitte
vaikuttaa myös niiden sijoituksiin, kannattaa katsoa että vaate on tasapainossa mainosten
kanssa.
Laskutus: Laskut tulevat seuralle, seura laskuttaa joukkuetta. Joukkue maksaa seuran
tilille Intersportin laskun, seura maksaa Intersportille. Joukkue maksaa HTsportille ja
PreAntalle.
Pelipaidat: Pelipaidat tilataan HT-sportin kautta heidän tilauslomakkeellaan. Lasku tulee
seuralle ja joukkue maksaa laskun. Peliasuna on oranssi/valkoinen pelipaita,
oranssi/valkoiset sukat, valkoinen kypärä. Peliasu on seuran edustusasu, tätä käytetään
ainoastaan peleissä ja edustustilanteissa. Tämä koskee myös pelisukkia. Harjoituksissa
käytetään pelkästään harjoituksiin tarkoitettuja asuja.
Yritykset ovat yhteistyökumppaneitamme. Tämä tarkoittaa, että vaatteet jossa on seuran
tunnus, ovat yhteistyökumppaneiltamme jatkossa ostettu. Siirtymäaika vaatteille on tämä
kausi. Brodeeraukset hoidamme PreAntan kautta.
Alennukset Intersportista Ahmat ry:n jäsenille:
Jääkiekkovarusteet

-30 % alkuper. hinnasta

Jääkiekkomailat:

tarjous hinnoin (hinnoiteltu hyllyyn)

Luistimet ja maalivahdinvarusteet seuranettohinnoin

CCM hintoja:
HD Jacket
HD Pant

Huoltajatarvikkeet

-20 % alkuper.hinnasta

Juoksukengät

-20 % alkuper.hinnasta

Jr/54€ ja Sr/61€
Jr/40€ ja Sr/43€

kevyttoppa
kevyttoppa

kevyttoppiksen voi tilata takki ja housut erikokoisina… ja tässä varalta muutama muu asu.
Hockey Hoody huppari Jr/36€ ja Sr/39€
Dryland Kit (paita ,shortsit ja sukat) Jr/39€ ja Sr/43€.

– KIITOS–

VAATEVASTAAVAT Kausi 2018–2019

3/3

Brodeeraus: 4€ kpl eli takkiin 8€ ja housuihin 4€ = settiin 12€ brodeerauskulut
Yhteensä esim. juniorkoon pelaajan kevyttoppa-asu 54€+40€+12€=106€

Mikäli herää kysymyksiä tai mietteitä ollaan ensisijaisesti yhteydessä seuramme
toimistoon 044 – 989 6757

Yhteystiedot:
Intersport:

Myymälä
08 5543500
Paljekuja 5, 90150 Oulu
Jari Kuisma
jari.kuisma@intersport.fi
Juha Tuikkala juha.tuikkala@intersport.fi

PreAnta:

040 9628962 myynti@preanta.fi
Taka-Lyötyn katu 4, 90140 Oulu
040 0850810 htsport@hhsport.fi
Voimatie 5, 90620 Oulu

HT-sport:

ISO KIITOS KAIKILLE TOIMINTAAMME OSALLISTUVILLE
TE TEETTE TÄMÄ SEURAN

☺
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