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INLEDNING

• Landskrona BoIS har ett mångårigt avtal med NIKE och Stadium vilket innebär att det är 
produkter från dessa leverantörer som ska uteslutande ska användas i föreningens 
verksamhet

• Allt materialinköp sker via Stadium Väla samt 
https://www.stadium.se/foreningar/1721939

• Landskrona BoIS erhåller en ”kick back” på alla köp medlemmar gör hos Stadium, 
registrera därför era köp på klubben – detta leder på sikt att vi kan hålla nere 
träningsavgifter mm för alla medlemmar. 

https://www.stadium.se/foreningar/1721939


TRÄNINGS- & MATCHKLÄDER

• Alla lag/spelare tränar i svarta träningskläder från NIKE samt svarta strumpor, inköp sker 
individuellt av varje spelare

• Landskrona BoIS spelar alltid i svart/vitt randigt, svarta shorts och vita strumpor hemma 
samt när det är möjligt på bortamatcher. Föreningen står för matchtröjor och vita 
matchstrumpor till samtliga spelare. Shorts står spelarna själva för.

• I P19-P16 står föreningen för samtliga matchkläder

• För att skapa en föreningskänsla är det föreningens starka önskemål att man bär rätt 
kläder vid träning och match. Det ska synas att vi är Landskrona BoIS



HUR MAN BESTÄLLER TRÄNINGSKLÄDER

• Enskilda beställningar görs lättast via https://www.stadium.se/foreningar/1721939 där 
man skapar ett personligt konto

• Leverans tar 3-7 dagar från lagd order, betalning sker direkt vid beställning och 
produkterna skickas sedan hem eller till valt postombud. 

https://www.stadium.se/foreningar/1721939


SPONSORTRYCK FÖR ENSKILDA LAG

• Klubbens matchtröjor är reserverade centrala klubbpartners. Det betyder att inga lag får 
trycka egna sponsorer på matchkläderna

• Egna lagsponsorer får endast tryckas på träningskläder, om ett lag får egen sponsor 
måste ni

• Informera kansliet vilken sponsor det gäller
• Invänta godkännande från kansliet då sponsorn i fråga kan strida mot centrala 

avtal som föreningen har mot andra sponsorer och leverantörer



UTRUSTNING LEDARE

• Ledare för basverksamheten utrustas med t-shirt, overall, vind/regnjacka samt 
vinterjacka

• Ledare för akademiverksamheten utrustas enligt avtal

• Ledarkläders livslängd förväntade livslängd är tre år, därefter kan kläderna bytas ut om 
behov för detta finns. 

• Samtliga ledarkläder är kostnadsfria och erhålls från kansliet



LAGBIDRAG/LAGKONTON

• Varje lag erhåller ett lagbidrag varje år som ska täcka inköp av förbrukningsmaterial så 
som västar, konor, skadematerial, tejp etc. 

• Kontot finns hos Stadium Väla och köp som sker utanför detta bekostas av laget/ledaren 
själva. Föreningen godkänner inte enskilda utlägg på material om det inte finns skriftligt 
beslut från kansliet. 

• Lagbidraget är fördelat utifrån föreningens likabehandlingsplan. 


