
“Min første kamp for Liverpool mod Tottenham. Jeg ser altid modstanderen varme op.

Tottenham så godt ud. Hvide og mørkeblå lignede majestæter. Harry Kane og Dele Alli.

Alt så perfekt ud.

Vendte mig om, kiggede på mine spillere. Hold da op. Vi lignede alle klovne.

De forkerte størrelser. De passede ikke til spillerne.

Jeg var ikke glad.  Jeg tænkte: 'Hvorfor? Kampen er ikke startet og vi er allerede de næstbedste.!

Næste dag bad jeg om et møde. Hvad kan vi ændre med det samme?

Jeg synes, at den slags er vigtigt.

Jeg er ikke en kontrolfreak. Tingene skal blot ske på en bestemt måde.”

- Citat Jürgen Klopp
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Greve Fodbold – nyt tøjkoncept 2022

Indledning:

Greve Fodbold har nedsat et Tøjudvalg fordi man gerne vil opnå følgende ting:

             • Et samlet ensartet udtryk for Greve Fodbold
             • Skabe noget unikt, som gør det fedt at spille i Greve Fodbold
             • Gøre det nemt og hurtigt for nye spillere at få tøj og dermed blive klar til træning og kamp 
                og føle sig sig ”velkommen” og en del af holdet
             • Udligne sociale og økonomiske forskelle mellem hold/årgange: ”ALLE ER LIGE”
             • Kvalitetssikring og mulighed for at låne prøvesæt

Koncept (kort):

Forventet start vil være fra sommeren 2022 (senest August 2022).
Fra start køber hver spiller en unik og individuel tøjpakke som er delt op i �ere segmenter. 

Tøjpakker:

Der laves 3 tøjpakker + et særskilt koncept for trænere.
             • Tøjpakke 1: Et unikt blåt hjemmebanesæt
             • Tøjpakke 2: Et unikt blåt hjemmebanesæt +  1 trænings/udesæt
             • Tøjpakke 3: Et unikt blåt hjemmebanesæt +  1 trænings/udesæt + træningsoverdel + windbreaker
             • Tøjpakke X: frivilligt
             • Tøjpakke Trænere: Træningsdragt + t-shirt + shorts + All Weather jakke

GENERELT for ALLE tøjpakker:

             • Priser inkluderer tryk: logo, navn på ryggen, nummer (trøje/shorts), dog IKKE evt sponsor-tryk.
             • ALLE hold kan vælge at tilkøbe tøj som ikke er i deres standard-pakke. 
               Betaling skal i så tilfælde ske kontant ved køb.

Tøjpakke 1: 
             • U6 - U10 bredde (begge årgange inklusive) 
             • Priser ses i bestillingsark
             • Betaling: kontant ved start og ved nye spillere

Tøjpakke 2: 
             • U11 - U15 bredde (begge årgange inklusive) + U10 talent
             • Priser ses i bestillingsark
             • Betaling: kontant ved start og ved nye spillere
              
Tøjpakke 3: 
             • Talent: U11 - U17 (begge årgange inklusive)
             • Priser ses i bestillingsark
             • Betaling: kontant ved start og ved nye spillere
             • Det anbefales at købe et ekstra træningssæt og bukser til træningsoverdelen.
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Tøjpakke X (frivilligt):

• Gælder ALLE øvrige hold, som ikke er nævnt under Tøjpakke 1, 2 og 3.
• Frivilligt om hold vil købe tøj eller om de vil beholde det tøj de allerede har.
• Køber disse hold nyt tøj, så SKAL man købe de o�cielle spillesæt.
•VIGTIGT: ALLE der køber tøj skal gøre det tøjet gennem Tøjudvalget (Greve Fodbold). Se under ”Q&A”

Tøjpakke trænere:

• Tøjpakke (værdi ca kr. 2.500) udleveres til alle frivillige trænere når de har været aktive i 3 måneder

Hvordan bestiller man trænertøj?
Træneren kontakter afdelingslederen for årgangen på mail med sit tøj ønske og oplyser ønsket størrelse.
Bliver det ønskede trænertøj godkendt, leveres det kort tid efter. 

Vi henstiller i øvrigt til, at trænere som stopper i Greve Fodbold, a�everer tøjet retur så andre kan få glæde af det. 

Hjælpefonden.

Alle som er en del af Broen kan søge hjælp til at få dækket deres tøjpakke andre kan også ansøge, 
men medlemmer under Broen, vil blive prioriteret først.

Regler.

Ønsker man tøj indkøbes det kun hos Unisport og ikke andre forhandlere, tøjet må kun være fra vores
udvalgte kollektion som ses senere i dette dokument, d.v.s samme o�cielle hjemmebane sæt, træningssæt.
træningsdragt m.m. Dette gælder alle klubbens spillere.
Særligt for talentafdelingen. Til træning skal alle have det grå/sorte sæt på, og når vejret kræver det, 
anvendes vindjakken eller træningsoverdelen, så man møder ikke op til træning i eget tøj.  
Til kamp anbefales det at man opvarmer i den grå overdel. 
Det er cheftræneres ansvar at sørge for retningslinierne overholdes.    

Nyt tøj igen?

Vi vurderer, at de �este børn enten er vokset ud af deres tøj efter 2 år eller det er opslidt. 
Derfor vil alle hold i august 2024 få muligheden for at komme med i en ny bestillingsrunde af tøj. 
Der kommer en udmelding fra tøjudvalget januar 2024 hvor man kan forudbestille igen, 
ønsker det enkelte hold ikke nyt tøj gives besked til tøjudvalget senest 1. februar 2024. 
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Sponsorer:

Det giver rigtig god mening at gøre en indsats for at �nde sponsorer på holdene. 
Selvom selve tøjet nu bliver obligatorisk har I mulighed for at få hele eller noget af tøjkøbet dækket af en 
sponsor,  sponsorlogo bliver som udgangspunkt placeret på maven af hjemmebanesæt. 

Betaling og bestilling af tøj.
Tøjet bestilles via vedhæftede bestillingsark.
Der er �ere scenarier hvordan tøjet kan betales, de kan ses her.

Scenarie 1: Holdordrer uden sponsor

1. Holdleder udfylder bestillingsarket og sender det til tøjudvalget, som så sender det videre til Unisport
2. Unisport sender faktura til holdleder på alle enheder som er bestilt f.eks 20.000 kr.
3. Holdleder indsamler alle beløb fra holdets spillere på holdkassens konto evt via mobilepay anmodning
4. Holdleder betaler samlet til Unisport og sender screenshot af betaling til tøjudvalg
5. Tøjet bliver bestilt, trykt og derefter leveret til holdet.

Scenarie 2: Holdordrer, hvor sponsor betaler hele regningen:

1. Holdleder udfylder bestillingsarket og sender det til tøjudvalget, som så sender det videre til Unisport
2. Unisport sender faktura til sponsor på alle enheder som er bestilt f.eks 20.000 kr.
3. Sponsor betaler til Unisport og sender screenshot af betaling til tøjudvalg
4. Tøjet bliver bestilt, trykt og derefter leveret til holdet

Scenarie 3: Holdordrer, hvor sponsor betaler noget af regningen og holder betaler resten:

1. Holdleder udfylder bestillingsarket og sender det til tøjudvalget, som så sender det videre til Unisport
2. Unisport sender faktura til sponsor på det ønskede beløb og det resterende til holdleder 
3. Holdleder indsamler den delvise egenbetaling fra holdets spillere
4. Holdleder og sponsor betaler hver deres faktura til Unisport og sender screenshot af betaling til tøjudvalg
5. Tøjet bliver bestilt, trykt og derefter leveret til holdet

Scenarie 4: Enkeltbestillinger uden sponsortryk fra nye medlemmer og dem som ønsker ekstra tøj

1. Holdleder udfylder bestillingsarket og sender det til tøjudvalget, som så sender det videre til Unisport 
2.  Unisport sender faktura til holdleder eller sponsor
3. Holdleder betaler faktura og sender screenshot af betaling til tøjudvalg
4. Tøjet bliver bestilt, trykt og derefter leveret til holdet

Scenarie 5: Enkeltbestillinger med sponsortryk fra nye medlemmer og dem som ønsker ekstra tøj

1. Holdleder udfylder bestillingsarket og sender det til tøjudvalget, som så sender det videre til Unisport 
2.  Unisport sender faktura til holdleder eller sponsor
3. Holdleder betaler faktura og sender screenshot af betaling til tøjudvalg
4. Tøjet bliver bestilt, trykt og derefter leveret til holdet
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Q&A (SPØRGSMÅL & SVAR):

Q: Skal man være med i denne tøjordning?
A: JA*
*: i første tøjperiode kan der dog gives dispensation til hold der senest i september 2020 har købt nyt tøj. 
    Dette aftaler det enkelte hold særskilt med Greve Fodbold og Tøjudvalget. Dette skal gøres inden 1. feb 2022

Q: Hvornår starter det?
A: Fra efterår 2022.

Q: Hvornår kan man få tøjet?
A: Man får tøjet så hurtigt som muligt.

Q: Hvor ofte får man nyt tøj?
A: Det er kun obligatorisk første gang, derefter kan man købe efter behov, Vi forventer dog at mange vil have 
     behovet efter 2 år, så vi skriver ud så man kan forudbestille fra januar 2024 til levering august 2024

Q: Kan man se/prøve tøjet?
A: JA. Man kan komme forbi Trykfabrikken i Ishøj og låne prøvesæt efter aftale med Tøjudvalget. 
     Senere håber vi, at prøvesæt kan lånes og afhentes i det nye Klubhus.

Q: Hvad anbefaler I ift størrelse?
A: Vi anbefaler at man køber tøjet én størrelse ”over”, da det for langt de �este så kan holde i 2 år
    
Q: Hvad hvis man mister sit tøj eller man vokser ud af det?
A: Så må man selv købe nyt tøj. Ikke anderledes end det altid har været.

Q: Får man sine penge retur hvis man stopper ?
A: NEJ

Q: Ydes der hjælp til spillere, som har svært ved at betale tøjgebyret?
A: JA. Dette ligger Greve Fodbold meget på sinde og man har derfor ændret den gamle ”Rejsefond” 
     til en ny ”Hjælpefond”. Denne fond er netop lavet for at kunne hjælpe spillere, som har svært 
      ved at betale. I første omgang vil der være tale om spillere der i forvejen er inkluderet i ‘
      BROEN´s hjælpe-program (BROEN er et program der køres i samarbejde med Greve Kommune, 
      hvor der fx hjælpes med at betale kontingent. .

Q: Hvorfor skal U6 -U10 kun have ét sæt? 
A: Det er vurderet at der på de mindste årgange er større udskiftning og usikkerhed
     blandt medlemmerne og Greve Fodbold vil derfor ikke pålægge for stor økonomi på disse medlemmer

Q: Kan man tilkøbe tøj som ikke allerede er i sin Tøjpakke?
A: JA. Alle hold kan tilkøbe tøj fra hele kollektionen. Det skal bestilles og koordineres igennem 
      Tøjudvalget (Greve Fodbold) og det skal betales kontant.

Q: Kan man tilkøbe tøj, hvis man IKKE er en del af en Tøjpakke?
A: JA. Alle hold kan tilkøbe tøj fra hele kollektionen. Det skal bestilles og koordineres igennem 
      Tøjudvalget (Greve Fodbold) og det skal betales kontant.

Q: Mit barn går fra Bredde til Talent. Hvad sker der så?
A: Spilleren tilkøber selv det ekstra tøj som er inkluderet i talentpakken.
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Q: Mit barn går fra Talent til Bredde. Hvad sker der så?
A: Tøjet fra Talent-tøjpakken kan beholdes.
     Man får desværre ikke penge tilbage som allerede er betalt.

Q: Hvordan håndteres numre på tøjet?
A: Holdleder/Træner styrer dette via et bestillingsark som man får fra Greve Fodbold. 
     Det er op til de enkelte hold at tildele numre. Vi anbefaler at man tænker grundigt over fordeling
     af numre for at minimere ”risiko” for �ere med samme nummer på en årgang. Herudover kunne det
     være en god idé at hold indkøber et par ekstra trøjer med ”neutrale” numre (uden navn) som kan 
     bruges til fx. Kampe hvor der er �ere med samme nummer eller hvis man har en spiller 
     med fra andet hold/årgang.

Q: Hvorfor skal der navne på tøjet?
A: Det er vores klare opfattelse, at børn synes det er ret fedt med deres eget navn på tøjet. 

Q: Hvad sker der med tøjet hvis man stopper?
A: Man ejer selv tøjet, så man kan frit gøre hvad man vil. Vi anbefaler at man samler det sammen 
     og a�everer det til Greve Fodbold, som så vil sørge for at det gives videre til fx projekter i Afrika.

Q: Kan/må man ska�e en sponsor?
A: JA i høj grad. Af ska�e en sponsor til sit hold giver unikke mulighed for at få mere tøj, komme
      til �ere stævner osv. Vi anbefaler MEGET KLART at man forsøger at �nde sponsorer. 
      Se i øvrigt afsnit for ”SPONSORER”.

Q: Går tøjgebyret ubeskåret til tøj og ikke til den øvrige drift af Greve Fodbold?
A: JA. Tøjgebyret dækker NØJAGTIG prisen på tøjet .

Q: Må man købe tøj selv udenom Greve Fodbold?
A: NEJ. Formålet er overordnet at skabe et ensartet udtryk med et unikt spillersæt. Ligeledes er det vigtigt
     at udligne eventuelle sociale og økonomiske forskelle mellem hold/årgangen ud fra tesen ”ALLE ER LIGE”. 
     I øvrigt er det unikke spillersæt specialfremstillet og kan ikke købes andre steder.

Skulle der være spørgsmål er man velkommen til at kontakte tøjudvalget på mail
allan@trykfabrikken.dk

Med venlig hilsen

Tøjudvalget

Allan Wiberg og Jacob Steen Nielsen
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Pakke 1 
U6-U10 bredde 

Pris: Ses i bestillingsark

Pakken indeholder:

1 Hjemmebanesæt 
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Pakke 2 
U11-U15 bredde + Talent U10  

Pris: Ses i bestillingsark

.

Pakken indeholder:

1 Hjemmebanesæt 
1 Træningssæt/Udebanesæt  
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Pakke 3
 U11-U17 Talent pakke
 Pris: Ses i bestillingsark

Pakken indeholder:
1 Hjemmebanesæt 

2 Træningssæt/Udebanesæt  
  1 stk Hummel Lead zip overdel
1 stk Hummel Lead poly pants

1 stk Hummel Lead traning jacket (vind/regnjakke) 
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Pakken indeholder:

1 stk Hummel Lead poly jersey 
1 par Hummel Lead trainer shorts  

1 stk  Hummel Lead zip overdel
1 par Hummel Lead poly pants  
1 stk Hummel Lead all weather  
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HUMMEL / HOME JERSEY UNIQUE
INKL. GREVE LOGO, NAVN, NUMMER & GREVE TEKST

Pris: Ses i bestillingsark

HUMMEL / AWAY/TRANING JERSEY UNIQUE
INKL. GREVE LOGO, NAVN, NUMMER & GREVE TEKST

Pris: Ses i bestillingsark

HUMMEL / HOME SHORTS UNIQUE
INKL. NUMMER

Pris: Ses i bestillingsark

HUMMEL / ELEMENT SOCK
Pris: Ses i bestillingsark

HUMMEL / ELEMENT SOCK
Pris: Ses i bestillingsark

HUMMEL / AWAY/TRAINING SHORTS UNIQUE
INKL. NUMMER

Pris: Ses i bestillingsark
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HUMMEL / LEAD POLY PANTS
INKL. GREVE LOGO & NUMMER 
Pris: Ses i bestillingsark

GREVE
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HUMMEL / LEAD HALF ZIP
INKL. GREVE LOGO, NUMMER, GREVE TEKST, NAVN & DK FLAG

Pris: Ses i bestillingsark
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GREVE

GREVE

HUMMEL / LEAD ZIP POLY HOODIE
INKL. GREVE LOGO, NUMMER, GREVE TEKST, NAVN & DK FLAG

Pris: Ses i bestillingsark
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HUMMEL / LEAD TRAINING WIND JACKET
INKL. GREVE LOGO, NUMMER, GREVE TEKST, NAVN & DK FLAG

Pris: Ses i bestillingsark



HUMMEL / LEAD BENCH WINTER JACKET
INKL. GREVE LOGO, GREVE TEKST, NAVN & DK FLAG

Pris: Ses i bestillingsark

GREVE

GREVE

HUMMEL / ALL WEATHER JACKET
INKL. GREVE LOGO, GREVE TEKST, NAVN & DK FLAG

Pris: Ses i bestillingsark

GREVE FODBOLD
KOLLEKTION



HUMMEL / TRAINER SHORTS
INKL. GREVE LOGO

Pris: Ses i bestillingsark

GREVE
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HUMMEL / TRAINER POLY JERSEY
INKL. GREVE LOGO & GREVE TEKST

Pris: Ses i bestillingsark



LARSEN

HUMMEL / PROMO BACK PACK
INKL. GREVE LOGO & NAVN

Pris: Ses i bestillingsark

HUMMEL / FIRST PERFORMANCE JERSEY
INTET TRYK

Pris: Ses i bestillingsark

HUMMEL / FIRST PERFORMANCE TIGHTS
INTET TRYK

Pris: Ses i bestillingsark

HUMMEL / HALSEDISSE
INKL. GREVE LOGO

Pris: Ses i bestillingsark
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HUMMEL / GOALKEEPER LEAD POLY JERSEY
INKL. GREVE LOGO, NAVN, NUMMER & GREVE TEKST

Pris: Ses i bestillingsark

HUMMEL / GOALKEEPER LEAD POLY SHORTS
INKL. NUMMER

Pris: Ses i bestillingsark

HUMMEL / FIRST PERFORMANCE JERSEY
BASELAYER, ANVENDES UNDER KORTÆRMET MÅLMANDSTRØJE (INTET TRYK)

Pris: Ses i bestillingsark

HUMMEL / GOALKEEPER ELEMENT SOCK
Pris: Ses i bestillingsark
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HUMMEL / ESSENTIAL GOALKEEPER JERSEY
INKL. GREVE LOGO, NAVN, NUMMER & GREVE TEKST

Pris: Ses i bestillingsark

HUMMEL / ESSENTIAL GOALKEEPER SHORTS
INKL. NUMMER

Pris: Ses i bestillingsark

HUMMEL / GOALKEEPER ELEMENT SOCK
Pris: Ses i bestillingsark
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