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1. Innledning
Dokumentet beskriver klubbens retningslinjer for og informasjon om bruk av klubbens kolleksjon, dette
inkluderer gjeldende ytelser og forpliktelser knyttet til klubbens avtale med butikk og utstyrsleverandør.
Retningslinjene gir også føringer for bruk av sponsor på klubbkolleksjonen.

2. Søreidekolleksjonen
Klubbens medlemmer er forpliktet til å benytte seg av klubbens til enhver gjeldende utstyrsavtale og
klubbleverandør. Det er ikke tillatt å gjøre en samlet bestilling av treningsprodukter eller reiseantrekk
som skal brukes i sammenheng med seriespill og/eller cup fra andre leverandører. Det vil si at et lag kan
ikke kle opp sine spillere i samme antrekk fra andre enn klubbens utstyrsleverandør.
Søreidekolleksjonen er 3-delt og bestemmes av klubbens styre i samarbeid med ungdomsutvalget.

a. Kamp og treningskolleksjon
•
•
•
•
•
•

Varighet 3-4 år
Draktkolleksjon følger klubbens farger
Drakt skal ha klubbens logo og sponsortrykk fra klubbens avtalepartnere.
Treningskolleksjon har som regel marineblå som hovedfarge. Kan avvike for
enkeltprodukter.
Treningskolleksjon skal ha klubbens logo, klubbnavn på rygg og sponsortrykk fra klubbens
butikkavtale.
Tillatt å trykke navn og/eller selge sponsorplass på klubbens treningskolleksjon dersom disse
ikke er i konflikt med klubbens samarbeidspartnere.
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b. Cupkolleksjon
•
•
•
•
•

Varighet 1 år
Kan avvike fra klubbens hovedfarger.
Ny kolleksjon bestemmes av klubbens styre og ungdomsutvalg.
Cupkolleksjonen skal ha klubbens logo, klubbnavn på rygg og sponsortrykk fra klubbens
butikkavtale.
Tillatt å trykke navn og/eller selge sponsorplass på klubbens cupkolleksjon

c. Fritidskolleksjon
•
•
•
•

Varighet 1 år
Motekolleksjon som skal følge trender fra klubbleverandør, helt uavhengig av klubbens
farger. Skal være unike produkt for klubbens medlemmer.
Lanseres på klubbens handledager, begrenset bestillingsperiode.
Fritidskolleksjonen skal ha ton i ton logo med klubbidentitet.

3. Drakt
a. Design
Design på draktkolleksjonen skal som hovedregel ha en varighet på 3-4 år eller i tråd med
klubbleverandørs varighet. Styret i klubben beslutter design innenfor klubbens farger for hoved- og
reservedrakt. Dersom lag ønsker å avvike klubbens retningslinjer for reservedrakt skal dette klareres
med styret.

b. Draktfarge
Hoveddrakt:
Fotball og innebandy; Lyseblå overdel, hvit shorts og lyseblåe sokker.
Håndball; Lyseblå overdel, mørkeblå shorts.
Reservedrakt;
Jenter/damer; Rosa overdel, svart shorts, rosa eller sorte sokker.
Gutter/herrer; Rød overdel, rød shorts, røde sokker.

c. Utlevering av drakt
Klubben dekker kostnader med hoveddrakt (overdel, shorts og sokker). Drakten må bestilles
gjennom klubbens utstyrsansvarlige i de respektive utvalg. Draktsett som dekkes av klubben skal
holdes nøytralt, det vil si at det kan ikke trykkes navn eller sponsorer på dette draktsettet.
Dersom et lag ønsker å trykke egne sponsorer og/eller navn på drakt må draktsettet dekkes av det
enkelte lag. Draktsett kan bestilles gjennom klubben for å oppnå klubbens rabattordninger.
Draktsettet skal leveres tilbake til klubben når det må byttes ut på grunn av størrelse. Klubben
dekker nytt draktsett hvert 3. år.
Reservedrakt må kjøpes av det enkelte lag, og må følge klubbens retningslinjer for design og farge.
Draktsett kan bestilles gjennom klubben for å oppnå klubbens rabattordninger.
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Klubben oppfordrer det enkelte lag til å søke om draktsett (hoveddrakt og reservedrakt) fra givere
som for eksempel Sparebanken Vest og BKK. Det er en forutsetning at drakten da kan leveres i
henhold til klubbens retningslinjer for design og fra klubbens utstyrsleverandør.

4. Utstyr
Klubben dekker følgende utstyr utover hoveddrakt;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 stk håndball og fotball pr. spiller ved oppstart av lag og skifte av størrelse på ball.
Baller til Innebandy
Køller og keepersett til Innebandy
Supplering av håndballer og fotballer som følge av slitasje.
Vester i to ulike farger, men slik at det er en vest pr. spiller ved oppstart av lag.
Supplering av vester ved slitasje og bytte av størrelse.
Keeperhansker ved oppstart av lag og supplering ved slitasje/behov for større størrelser.
Kjegler til bruk i trening og kamp (bl.a. for oppmerking av bane i fotballen).
Førstehjelpskrin ved oppstart.
Supplering av utstyr til førstehjelpskrin.

Alt kjøp av utstyr skal gjøres gjennom den respektive utstyrsansvarlige og hos utstyrsleverandør.

5. Bruk av sponsor
Klubben har sponsoravtale med følgende samarbeidspartnere;
•
•
•

Butikkavtale – trykk på drakt, treningskolleksjon og cupkolleksjon.
Lagunen – trykk på shorts.
Aktiv 365 – ikke trykk på klubbens kolleksjoner.

Det enkelte lag i klubben står fritt til å inngå sponsoravtaler for eget lag og trykke dette på klubbens
kolleksjoner. Dette betinger at respektive lag dekker kostnaden med kjøp av drakt samt at individuelle
sponsoravtaler ikke er i direkte konflikt med klubbens sponsoravtaler. I henhold til dagens
sponsoravtaler betyr dette følgende føringer;
•
•
•

Butikkavtale – det kan ikke inngås avtaler med andre sportsbutikker.
Lagunen – det kan inngås avtale med andre kjøpesentre.
Aktiv365 – ved behov for treningsavtale skal Aktiv365 ha rett til å gi tilbud. Det enkelte lag står
fritt til å velge laveste tilbud.

6. Klubbleverandør
a. Avtalepartnere
Klubben har butikkavtale med Sport Norge Laguneparken og utstyrsavtale med Puma. Avtalens
varighet er fra 01.12.19 – 31.12.23.
Avtalen betinger at klubben og utstyrleverandør har en målsetning om at klubben ikke skal
utfase draktsett fra tidligere leverandør innen 2 år.
Butikk skal arrangere 2 handlekvelder for klubbens medlemmer pr.år.
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b. Rabattordninger
•

•
•

Klubbkjøp 25% på veiledende priser av klubbkolleksjon.
Kjøp av hoveddrakt og utstyr som er dekket av klubben skal gjøres gjennom samlet
klubbkjøp. Når lag gjør innkjøp som ikke dekkes av klubben kan det gjøres samlet kjøp
gjennom klubben for å oppnå klubbens rabattordning. Kjøp må merkes med lagleders
navn og lag. Kjøp skal godkjennes av respektiv utstyrsansvarlig/styremedlem i forkant.
Medlemskjøp 20 % på veiledende priser av klubbkolleksjon.
Medlemsrabatt butikk 15% på øvrige produkter (gjelder ikke tilbudsvarer og skipakker).
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