
 Vejledning til fælles spillersæt i Team Tangen. 
 

 

 

Hvornår skal vi købe? 

• Der skal købes et nyt spille sæt hvert år. Fodboldspillere køber hvert år i august og 

håndboldspillere hvert år i september. 

• Dette er vigtigt, at man hurtigst muligt får anskaffet sættet i august, da 

fodboldturneringen starter ugen efter sommerferien. Samtidig må man beregne nogle 

dage til at få tryk på spillersættet.  

Hvorfor skal vi købe nyt sæt hvert år? 

• Det skal vi fordi, at Team Tangen sælger sponsoraterne på trøjerne. Dette er en vigtig 

indtægt for at kunne drive klubberne. Klubben sælger til forskellige sponsorer til de 

forskellige hold. Derfor er det vigtigt, at man har det sæt, som fx tilhører U10 og ikke 

spiller i U9 sættet fra året før. 

Skal man købe nyt sæt i august/september? 

• Som beskrevet ovenfor, så skifter man årgang (U hold) over sommerpausen i både fodbold 

og håndbold. Og dermed også sponsor på trøjerne. Så derfor skal man anskaffe sig 

holdets nye sæt der – også selvom man som nystartet spiller fx har anskaffet sig et nyt 

sæt i april måned. 

Hvordan foregår det i praksis?  

• Inden sæsonstart åbnes der op for at man kan betale kontingent for sit barn i Conventus. 

Her vælges fx muligheden Udendørs fodbold U9 Piger med spillersæt.                         

Brug dette link: http://harbooreif.dk/online-betaling/  

• Betaling gennemføres og kvitteringen gemmes på telefonen eller printes ud, så man kan 

forvise den, når man bestiller sættet hos LP Sportigan, Thyborøn. 

Hvor køber man sættet? 

• Team Tangen har lavet en aftale med LP Sportigan, Thyborøn. Sættet koster kun 200 kr. 

og inkluderer trøje, shorts og strømper. Det er rørende billigt. Sættet kan kun købes 

her. Man kan kun købe et sæt pr. sæson (klubben betaler et beløb pr. sæt). 
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https://www.google.dk/url?sa=i&url=http://harbooreif.dk/2019/07/04/team-tangen-ny-troejefarve/&psig=AOvVaw1RYlbRUcZw9kWyImQqmSXf&ust=1593899512440000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCSvsmIsuoCFQAAAAAdAAAAABAD


Hvorfor leverer klubberne ikke trøjer til holdene mere, som førhen? 

• Team Tangen er blevet inspireret af den udvikling, som man ser rigtig mange steder i 

landet på dette område. Det sparer klubberne penge på sigt og giver samtidig ungerne 

mulighed for at bruge trøjen i fritiden. Tiltaget er med til at holde kontingentet nede og 

er dermed en win-win situation for både forældrene, børnene og klubberne. Samtidig 

bliver sponsorerne endnu mere eksponeret. Alternativt ville de 200 kr. man giver for 

sættet bare være en del af kontingentet. 

Kan sættet bruges både i fodbold og håndbold? 

• Jeps! Hvis dit barn spiller både fodbold og håndbold, så kan trøjen bruges til begge 

aktiviteter. Dermed skal der kun købes et sæt om året – modsat andre steder, hvor man 

er nødt til at købe både håndboldklubbens og fodboldklubbens sæt. 

Må man bruge sættet til træning? 

• Sættet er privat eje og må bruges i fritiden, i skolen og til træning. Til gengæld er man 

selv ansvarlig for at få den vasket og med til kamp og evt. erstatte sin trøje, hvis den går 

i stykker eller bliver væk. Hvis trøjen ødelægges i kamp, så kan man få en ny på klubbens 

regning. 

Kan man selv bestemme hvilket nummer, som man vil have på trøjen? 

• Årgangene er delt op i lige og ulige numre. Dvs. At årgang 2008 er lige numre og 2009 er 

ulige numre. Man kan frit vælge mellem de numre, som er ledige, når man bestiller 

trøjen. Hos LP Sportigan, Thyborøn opbevarer de en liste, hvor alle numre er 

registrerede. 

Hva’ så hvis man er målmand i håndbold og markspiller i fodbold? 

• Målmændene skiller sig ud, da deres trøje skal adskille sig fra de andres. Målmandstrøjen 

faktureres derfor altid til Team Tangen. Hvis man f. eks. er målmand i håndbold, men 

spiller ude i fodbold, så køber man et sæt til fodbold, mens man får målmandstrøjen. 

 

Kontakt: 

Dan Schmidt T. 2442 9257, 

Maja Noermark (håndbold) T. 2614 5857 eller  

Ann Louise Lind T.: 2264 7145. 
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