** UPDATE FRA TØJUDVALGET ** Juli/August 2019
NYT TØJUDVALG: Nina Christoffersen, Sisse Birkebæk og Jakob Bergendorff
Kontaktes på tojudvalg@jb-bold.dk
Nyt tøjkatalog
Fra og med juni 2019 er klubbens tøjkatalog blevet opdateret. Findes på jb-bold.dk:
http://www.jb-bold.dk/media/1514/u25_jaegersborg_boldklub_katalog_a4.pdf
Nyt om tøjbestilling
Der er aftalt opdaterede skemaer til bestilling af tøj og materialer hos Sportmaster.
Vedlægges her og er tilgængelige på jb-bold.dk under “Klubtøj”.
Al tøjbestilling foretages af holdleder/træner ved at udfylde det relevante skema og
sende det til tojudvalg@jb-bold.dk.
I mailens emnefelt, skriv: [Bestillers navn], [Årgang/Hold],  så er det nemmere for os at
matche bestillinger med fakturaer.
Alle hastebestillinger vil blive videresendt til Sportmaster hurtigst muligt. Ved øvrige
bestillinger kan der gå op til 14 dage, men det vil være undtagelsen.
Leveringstiden fra Sportmaster er normalt fire uger.
Færdigt tøj fra Sportmaster bliver afhentet én gang om ugen og træner/holdleder får
besked om, hvornår det er klart til afhentning i klubben. Hvis I selv vil hente tøjet hos
Sportmaster Østerbro, indikér venligst dette når I bestiller.
Kontingentsæt bestilles og indkøbes fortsat én gang om året (februar/marts) til
ungdomsholdene.
Der er indkøbt en trykmaskine, så vi selv kan trykke klub- og sponsorlogoer på tøjet.
Mere info herom følger.
Sportmaster arbejder efter sigende fortsat på en webbaseret løsning til tøjbestilling,
men indtil da kører vi efter ovenstående model.

Salg af sokker & prøvning af JB-tøj
Fra og med sæson 2019-20 vil det indtil videre hver mandag i ulige uger i tidsrummet
kl. 18.00-19.00 være muligt at:
● Købe kontingent-, målmands- og kampsokker (blå og røde) à kr. 100,Der vil, når vi nærmer os sæsonstart, blive lavet et SoMe-venlig tekst samt et foto,
så man kan informere på respektive holds FB-profil, hvis en sådan haves.
● Prøve JB-kampsæt, kontingentsæt og overtrækstøj i alle junior og
seniorstørrelser, forud for bestilling.
En af os fra tøjudvalget vil være til stede disse mandage i eller udenfor klubhuset og
hjælpe med prøvning og salg. Der arbejdes pt på en Mobile Pay-løsning og ellers
modtages lige kontanter.
Ønsker hele hold at prøve tøj/størrelser samlet, kan dette ske efter aftale.
Bedste hilsner,
Tøjudvalget
Nina, Sisse og Jakob

