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 Sävehof i samarbete med



Ny säsong med Stadium  
som officiell sportleverantör.
I samarbete med Stadium och Adidas har vi tagit fram ett kom-
plett Sävehofsortiment med kläder och tillbehör för just ditt 
handbollsutövande. Vi uppmanar alla medlemmar att klä sig 
i rätt färger i alla officiella sammanhang som träning, match 
och representation.
 

Även denna säsongen har vi möjlighet med Stadium där alla
medlemmar, anhöriga och supporters kan stödja Sävehofs
ungdomsverksamhet genom att skaffa ett eget medlemskap.
Mer information finner du här i guiden samt i Stadiumbutikerna.

SÄVEHOF MT14 TRAIN JKT M/JR

Art.nr  Storlek   Pris
206983 JR: 128, 140, 152, 164 629:-    Sävehof pris 519:-
206981 SR: XS-XXL  679:-    Sävehof pris 579:- 

Finns i Stadiumbutiken i Partille Allum.

SÄVEHOF MT14 TRG PANT SLIM FIT M/JR

Art.nr  Storlek   Pris
206990 JR: 128, 140, 152, 164 479:-    Sävehof pris 379:-
206987 SR: XS-XXL  529:-    Sävehof pris 419:- 

Finns i Stadiumbutiken i Partille Allum.

SÄVEHOF MT14 HOODIE M/JR

Art.nr  Storlek   Pris
207173 JR: 128, 140, 152, 164, 176 549:-  Sävehof pris 449:-
207171 SR: S-XXL  579:-  Sävehof pris 469:- 

Finns i Stadiumbutiken i Partille Allum.

Match

SÄVEHOF MT HB SHORTS M

Art.nr  Storlek   Pris
156063 HERR: XXS-XXL 329:-   Sävehof pris 269:- 

Finns i Stadiumbutiken i Partille Allum.

SÄVEHOF MT HB SHORTS W

Art.nr  Storlek   Pris
156064 DAM:  XXS-XL 329:-  Sävehof pris 269:-

Finns i Stadiumbutiken i Partille Allum.

SÄVEHOF MT ID SOCK

Art.nr  Storlek  Pris
251952 SR: 34-45 129:-  Sävehof pris 99:-

Finns i Stadiumbutiken i Partille Allum.

SÄVEHOF MT14 SWEAT PANT M

Art.nr  Storlek  Pris
207180 SR: XS-XXL 529:-  Sävehof pris 449:-

Finns i Stadiumbutiken i Partille Allum.



CON16 WOV SHORTS WITH POCKETS M

Art.nr  Storlek   Pris
230961   SR: XS-XXL  299:-  Sävehof pris 249:-

Finns som beställningsvara från Stadium Team Sales

Backaplan.

SÄVEHOF MT14 JSY POLO M

Art.nr  Storlek   Pris
207215   SR: XS-XXL  449:-  Sävehof pris 375:-

Finns som beställningsvara från Stadium Team Sales

Backaplan. 

Ledarkollektion

TIRO 17 TEAM BP

Art.nr  Storlek Pris
242126 NO SIZE 379:-  Sävehof pris 279:- 

Finns i Stadiumbutiken i Partille Allum.

TIRO 17 XL WHEELBAG

Art.nr  Storlek Pris
247679 NO SIZE 829:-  Sävehof pris 679:- 

Finns i Stadiumbutiken i Partille Allum.

TIRO 17 TEAMBAG M

Art.nr  Storlek   Pris
242128 MEDIUM  429:-  Sävehof pris 329:-

Finns i Stadiumbutiken i Partille Allum.

Väskor

Träning

SÄVEHOF MT TIRO17 JSY M/JR

Art.nr  Storlek  Pris
251174 JR: 128, 140, 152, 164 349:- Sävehof pris 299:-
249623 SR: XS-XXL 429:- Sävehof pris 349:-

Finns i Stadiumbutiken i Partille Allum.

SÄVEHOF MT TASTIGO17 SHORTS

Art.nr  Storlek  Pris
252009 JR: 116, 128, 140, 152, 164, 176 279:- Sävehof pris 239:-
249631 SR: XS-XXL 329:- Sävehof pris 269:-

Finns som beställningsvara från Stadium Team Sales Backaplan.

SÄVEHOF MT14 SKORT W

Art.nr  Storlek   Pris
208216   DAM: XXS-XL  429:-  Sävehof pris 349:-

Finns som beställningsvara från Stadium Team Sales 

Backaplan.

SÄVEHOF MT14 SWEAT PANT M

Art.nr  Storlek  Pris
207180 SR: XS-XXL 529:-  Sävehof pris 449:-

Finns i Stadiumbutiken i Partille Allum.



Jag har tagit del av de tio budorden som ska genomsyra IK Sävehof.

Föräldrarnas tio budord som ska genomsyra IK Sävehof
Från barn/ungdom till Elit

 1. Stöd föreningen i sitt arbete. Din insats är  
värdefull, för alla, inklusive ditt barn.

 2. Stöd ledarna vid tillfällen när de behöver hjälp,  
en bra uppslutning vid informationsmöten är en 
bra start.

 3. Skapa god stämning vid matcher och träningar.

 4. Respektera ledarens matchning och beslut.  
Var positiv och stöttande, samt sätt dig in  
i föreningens policy.

 5. Respektera domarens beslut, se henne/honom 
som vägledare under utbildning.

 6. Fråga barnen/ungdomarna om matchen  
var rolig, spännande, juste eller om spelet  
var bra – fokusera inte på resultatet.

 7. Uppmuntra alla spelarna i laget, inklusive ditt 
egna barn, i både med- och motgång.

 8. Håll dig lugn på åskådarplats och heja, låt 
barnen/ungdomarna spela handboll.

 9. Tänk på att föreningen har en nolltolerans  
när det gäller droger och mobbing.

 10. Följ gärna bloggen på sociala medier,  
Facebook, Instagram, Twitter och Youtube.

Spelarens underskrift

✁

Målsmans underskrift

Mod 
”Bredd till elit” 

Vi ligger alltid i framkant i allt vi gör. Vi gör vårt yttersta varje dag. Vi är öppna för 
nya idéer, är inkluderande och erbjuder alla oavsett roll goda förutsättningar för 
att vilja utvecklas såväl i föreningen som utanför. Vårt arbete ska kännetecknas  
av utveckling och framgång för både små och stora uppgifter. 

Stolthet 
”Goda samhällsmedborgare” 

Vi är förebilder genom att alltid ta ett gemensamt och personligt ansvar för ett  
gott uppträdande samt ett ödmjukt och professionellt agerande. Demokrati och 
delaktighet ska utövas jämställt och oavsett medlemmens bakgrund. Vi är stolta 
att vara en del av IK Sävehof. 

Gemenskap 
”Ingen utslagning bara uttagning” 

Glädje, trygghet och vänskap är starka drivkrafter för vår gemenskap. Alla blir  
väl omhändertagna och alla ska känna sig sedda. I IK Sävehof är alla välkomna.

IK Sävehofs värdeord



Stöd Sävehof – bonus till alla.
Nu finns det en fantastisk möjlighet för den som  
vill stödja Sävehof. När man handlar på Stadium  
så får Sävehof 3% bonus på alla inköp som  
föreningens medlemmar med familj, släkt, vänner, 
supporters och nätverk gör.

Det bästa av allt är att du som privatperson  
behåller din egen personliga bonus. Alltså bonus  
till alla, på samma köp. För att kunna stödja Sävehof 
så behöver man vara Stadium member. Därefter 
behöver man registrera sig på www.stadium.se/
teamsales. Är man redan medlem på Stadium så  

är det bara att logga in och sedan följa instruktionen  
för att göra sina val. Är man inte medlem på  
Stadium så blir man det i en Stadiumbutik eller på  
www.stadium.se och följer sedan instruktionen. 

Medlemskapet är kortlöst och kostnadsfritt.  
De köpen man gjort de närmaste 14 dagarna  
innan registrering är automatiskt bonusgrundande. 
För samtliga fördelar och fullständiga medlems-
villkor, se www.stadium.se. För mera information, 
kontakta Team Sales Backaplan på:  
teamsales.backaplan@stadium.se

✁



I Sävehof ser vi ut som ett lag!

Officiell sportbutik och stolt sponsor till Sävehof
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En viktig del för klubbkänslan är att alla lag klär sig lika och därför har vi tagit
fram den profil folder som du just nu läser. En enhetlig klubbprofil skapar också
en gemenskap och är också något som vår omgivning förväntar sig. Tänk på
att hela träningsgrupper/åldersgruppen ska välja likadan klädprofil.

Centrala beställningar
Centrala inköp görs av Sävehofs kansli och gäller för hela föreningen. Detta gäller

till exempel matchtröjor. Beställningen hanteras av Stadium Team Sales  Backaplan.

Materialbeställning till laget
För att hålla nere priset på varorna så är det ett krav att beställningar sker lagvis. Vid beställning

var god använd IK Sävehofs profilhemsida www.stadiumteamsales.se/savehof där ni som lag

registrerar er och beställer via hemsidan eller använder beställningsblanketten som finns på

profilhemsidan eller på Sävehofs hemsida. Dyker det upp frågor ta kontakt med Stadium Team Sales  

Backaplan på teamsales.backaplan@stadium.se eller på telefon 010-452 84 95. Stadium Team Sales  

Backaplan lånar gärna ut provkläder för utprovning. Självklart kan varorna förädlas med olika tryck

om så önskas. Exempel på varor som lagen köper in är overaller och andra träningsprodukter.

Beställningen hanteras av Stadium Team Sales  Backaplan.

Individuella inköp
Den enskilde medlemmen kan handla vissa varor ur Sävehofs sortimentsprofil till förmånliga priser. 

Detta görs i Stadiums butik i Allum, Partille. Exempel på varor som kan köpas individuellt är overaller, 

väskor, träningströja, shorts, strumpor. För att få det förmånliga priset på varorna måste Sävehofs  

bonuskort registreras i kassan vid betalning. Alla inköp som registreras på Sävehofs bonuskort ger

bonus tillbaka till ungdomsföreningen.

Privata inköp av övriga produkter ger också bonus. Se upplägget för Stöd din förening.

Lagmaterial
Alla lag får varje år en materialbudget från Sävehof som används för att beställa

material hos Stadium enligt en fastställd materialplan. Utöver det får lagen köpa

eget material, detta sker genom beställning hos Stadium Team Sales  i Backaplan.

Reklam och Tryck
Enligt sponsoravtalen för Sävehof har Sävehof upplåtit rättigheten till reklam på match,

träning och representationskläder. Det innebär att alla tryck- och reklamavtal som lagen

själva ordnar måste kontrolleras med Sävehof innan tryck. Konkurrerande reklam får inte

tryckas på någon produkt som bär Sävehofs logo.

Namntryck
På samtliga överdelar trycks spelarens initialer  

eller namntryck. Inga lagnamn trycks. Lagen väljer  

själva om man vill använda initialer i förnamn och  

efternamn eller namntryck men laget ska vara  

enhetligt. Tryck sker på de produkter som lagen  

anger i beställningen. Alla tryck sker enklast vid  

nybeställning genom Stadium Team Sales.

Kontaktinformation: 
Stadium Team Sales . 010-452 85 01,  
teamsales.backaplan@stadium.se
Sävehof: Hantering av lagmaterial, ledarmaterial  
och avstämning av tryck och reklam.
Ungdom/Bredd: marie@savehof.se
Akademin: anders@savehof.se
 


