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Utstyrsavtale 2023-2027
Utstyrsleverandør : Puma
Forhandler : Intersport Lambertseter, Lambertseter Senter
Kontaktperson : Synne Skålvold - synne.skalvold@intersport.no - 47 68 98 81
Trykk : Intersport Lambertseter

NIF-logo og Nordstrand IF kan kun benyttes på klubbkolleksjonen

Klubbdress Drakter Fritid
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Klubbdress – trykk front
• Fronten på klubbdress trykkes med NIF-logo og Intersport-logo
• Eventuelle initialer eller tall plasseres nede til høyre på overdel og på høyre ben
• NIF-logo plasseres tilsvarende sted på all annen tekstil dersom den skal med
• NIF-logo skal kun trykkes i logofargen som vist under, ikke hvit eller sort



NIF-buen på rygg
• Buen skal kun trykkes i hvitt eller blått
• Buen er en logofil, annet skal ikke benyttes



Trykk på drakter
• Drakter trykkes med NIF-logo og små tall på front, store tall på rygg
• Små tall front gjelder kun håndball
• Det er kun tillatt med tall på rygg på hvit og blå drakt
• Det er tillatt med små tall foran på «oppvarmingstrøye»



Personifisering
• Det kan benyttes initialer, tall, lagnavn og navn
• Initialer og tall kan benyttes om hverandre
• Eventuelle initialer eller tall plasseres nede til høyre på overdel og på høyre ben
• Eventuelt lagnavn og/eller navn skal plasseres nede på rygg som vist under



Sekk og bag
• Plassering av logo og evnt initialer/tall på front på sekk
• Plassering av logo på lokk på bag

FE



Sponsortrykk
• Det kan ikke trykkes egne sponsorer på hvit drakt da denne er klubbens eie
• Man står fritt til å trykke egne lagsponsorer på blå drakt
• Veiledende/forslag til plassering og størrelser under



Trykkpriser

• Liten logo kr 30 (gjelder NIF-logo)
• Stor logo kr 45 (gjelder NIF-buen)
• Initialer 2,5 cm kr 12 pr bokstav
• Etternavn kr 60
• Tall 2,5 cm kr 12 pr tall
• Tall 8 cm kr 17 pr tall
• Tall 20 cm kr 28 pr tall
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www.nordstrand-if.no/utstyr

http://www.nordstrand-if.no/utstyr
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