Klädpolicy Landskrona
BoIS

Landskrona BoIS har ett flerårigt avtal med Stadium och NIKE. Allt materialinköp sker via Stadium i
Helsingborg Väla och material består uteslutande av NIKE-produkter

Träningskläder
Svarta NIKE träningskläder samt svarta strumpor
Viktigt att känna till
Alla lag tränar i Landskrona BoIS träningskläder. Föreningen vill att lagen ska vara enhetligt klädda när
man representerar Landskrona BoIS vid matcher, träningsmatcher samt övriga samlingar. Kläderna är en
del i känslan att tillhöra en förening och ett lag och för akademiverksamheten är vissa klädpaket
obligatoriska. Vi vill att det ska synas att vi är Landskrona BoIS.
Beställning träningskläder
Kontakta er lagledare om ni vill beställa kläder. Provkläder finns Stadium i Helsingborg Väla enligt
fastställt beställningsformulär. Beställningar av nya kläder görs lagvis och administreras av lagledaren.
Lagledaren gör beställning, betalning och hämtar leverans hos Stadium i Helsingborg Väla. Leverans och
beställning tar 3-4 veckor. Alla spelare betalar sina egna träningskläder, overaller, överdragsjackor m.m.

Matchtröjor
Föreningen står för matchtröjor till alla lag. Lagledaren hämtar ut matchtröjor på kansliet. Saknar något
lagtröjor hör av er till kansliet. Matchtröjor är reserverade för klubbsponsorer. Efter säsongen inventeras
samtliga matchställen och om det saknas det kläder ersätter det enskilda laget för det som saknas.

Lagbidrag/materialkonton på Stadium
Varje träningsgrupp erhåller ett lagbidrag där ni själva ska köpa in det som behövs för att bedriva
träningar så som konor, västar, skadematerial, tejp etc. Vid all betalning (laggemensamma saker) måste
ert lagkort tas med till Stadium annars måste ni betala själva. Föreningen kommer inte godkänna
enskilda utlägg på material från andra än Stadium Helsingborg Väla om det inte finns ett skriftligt beslut
från klubbchef/akademichef.
Lagbidraget är fördelat utifrån föreningens Likabehandlingsplan.

Utrustning ledare
Ledare på 5-, 7, 9-manna samt 11-manna bredd förses från föreningen med en overall och t-shirt. För
våra ledare inom akademin finns särskilda ledarkläder. Ledare har rätt att erhålla nya kläder utan
kostnad var tredje år. Kontakta kansliet för ledarkläder.

Materialsponsring
I de fall ett lag fått en enskild sponsor som ska finansiera klädköpet gäller följande
•

Informera kansliet vilken sponsor det är

•

Invänta ett godkännande från kansliet, sponsorn i fråga kan strida mot centrala avtal som
Landskrona BoIS har mot andra sponsorer och leverantörer.

