
 

Klädbeställning 

För kommande period kommer sektionen att använda Hummel kläder. Klicka på länken för att 

komma till vår föreningsprofil där samtliga kläder, storlekar och Team priser framgår. 

Klädprofil 2022-2023 

Kläderna beställs och hämtas på Intersport Boländerna i Uppsala. 

Det kommer alltså normalt sett inte vara lag gemensam beställning som det har varit tidigare år.  

Kontakta gärna din lagledare innan beställning för att stämma av om ni har lagsponsring och kommer 

göra en lag gemensam beställning. 

Önskar du prova storlekar och modeller så går det bra att besöka butiken och ta kontakt med Teams 

avdelningen. 

Kontakter till Intersport samt priser för initialer etc. finns i slutet av föreningsprofilen. 

 

Det finns två olika tillvägagångssätt för att beställa kläder. 

 

1. Intersports webbshop.  

Surfa in på https://team.intersport.se/vassunda-if-handboll 

Superviktigt att ni loggar in som Intersportmedlem innan ni börjar att beställa. 

Är ni inte inloggade kommer ni inte att få Team priserna. Vill ni avstå från att bli medlemmar i 

Intersport så går det bra att beställa kläder enligt alternativ 2. Då får man Team priser oavsett om 

man är medlem eller i Intersport. 

Välj ur sortimentet och betala online. 

Du får meddelande via mejl när kläderna finns att hämta i butiken. 

Tyvärr kan man inte beställa alla produkter via webbshopen. De som är märkta med 

”Mejlbeställning” beställs enligt punkt 2. 

När du ändå är inloggad på Intersport. Passa på att välj Vassunda IF-Handboll som den förening 

du vill stötta så får föreningen någon procent av dina inköp på Intersport som bonus. 

 

 

https://www.vassundaif.se/docs/793/20033/2022-2023%20F%C3%B6reningskl%C3%A4der.pdf
https://www.vassundaif.se/docs/793/20033/2022-2023%20F%C3%B6reningskl%C3%A4der.pdf
https://team.intersport.se/vassunda-if-handboll


 

 

2. Skicka ett mejl till Intersports Teams avdelning 

Personlig beställning 
 
Det går bra att skicka ett mejl till team.uppsala@intersport.se 
och beställa varor. Förutom klädes modell. Ange storlekar, initialer och dina kontaktuppgifter 

(mejl / telefon). 

Du får meddelande via mejl när kläderna finns att hämta i butiken. 

Du betalar vid hämtning av kläderna på Intersport och du får alltid Team priser. 

 

Lagbeställning eller när man önskar särskilda tryck på kläderna i samband med lagsponsring. 

Ska du beställa kläder till flera personer och önskar särskilda tryck så önskar Teams avdelningen 

att ni sammanställer beställningen i ett formulär ex. Xcel för att undvika missförstånd. 

Önskar ni särskilda tryck på kläderna behöver ni diskutera det med sponsor och personal på 

Teams avdelningen vad och var kläderna ska tryckas från fall till fall. Normalt är att sponsorn får 

en direkt faktura från Intersport för tryckkostnaderna. Kassören kassor.handboll@vassundaif.se 

behöver informeras och få underlag om vad som överenskommits och vart fakturan ska skickas. 

Glöm inte att 20% av all lagsponsring går till sektionen. Om laget kommer överens med en 

sponsor om att sponsra 5000 kr så får lagkassan 4000 kr och 1000 kr går till sektionen. 

 

 

 

 

Tips på förbättringar av inköpsrutinen tas tacksamt emot på funktionar.handboll@vassundaif.se 
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