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Allmänt
Tölö IF/FF strävar efter att hela föreningen ska spela i samma färger och har inför framtiden lagt upp
en plan för att kunna säkerställa att alla Tölöiter går på matchplan i grön/vit matchtröjor inom några år.
Detta innebär att matchställen som inte är grön/vita succesivt kommer bytas ut under de närmsta åren.
Det innebär också att en inventering kommer ske årligen då varje lag rapporterar status på sitt
material till kansliet senast 1 dec.
I vår stora förening är önskemålen många och välkomna men vi kan tyvärr inte alltid uppfylla allt.

Matchställ
De lag som from våren 2014 ska använda sig av den nya profilen av matchkläder, tillhandahålls en
matchtröja och köper själva in gröna shorts och gröna strumpor via Team Sales Stadium (10% rabatt
vid lagbeställning) eller via kansliet.
Matchställen (matchtröja, shorts och strumpor) är föreningens egendom och kvitteras ut av lagledare
när laget börjar med serie/poolspel (7 år). De matchställ eller delar därav som ”försvinner” blir laget
självt skyldig att ersätta (matchtröja 400:-, shorts 200:- ). Tänk på att tvätta tröjorna ut-och-in och i max
40 grader och att de inte får torktumlas – då lossnar trycken! Tänk också på att tröjorna ska tvättas för
sig för att undvika att de vita detaljerna blir solkiga.
Under säsong upprättas tvättlista i lagen för gemensamt ansvar för tvätten.
Om ledarna anser att det i laget fungerar att de av föreningen utlånade matchställen kan delas ut till
varje spelare som själv ansvarar för att det tvättas och tas med till matcher fördelas ansvaret till
respektive spelare. Lista på matchställsnummer samt kvittens från ansvarig spelare/målsman ska då
upprättas av ledare för laget och sparas av den samma. ”Försvinnande” matchställ blir laget
ersättningsskyldiga för enligt ovan.
Matchställens livslängd är många år och går i arv från de äldre lagen till de yngre så tänk på att hålla
dem i de skick som ni själva skulle vilja få det.
Egen sponsring av matchställ får endast ske av enskilt lag om matchställen beställs via kansliet.

Målvaktsutrustning
Målvaktströjor och handskar ägs av föreningen och kvitteras ut av lagledare när laget börjar spela
serie/poolspel (7år). De målvaktströjor som ”försvinner” blir laget självt skyldiga att ersätta.
Målvaktsutrustningen handhas under säsongen endast av lagledare.

Strumpor
Klubbshopen på kansliet eller via Team Sales Stadium (vid lagbeställning erhålles 10% rabatt) finns
strumpor att komplettera med under säsongen vilket spelare/laget själva bekostar.

Övrigt Material
Varje verksamt lag får eller lånar, förutom ovanstående, även följande utrustning:
-

bollar och bollnät/bollväskor
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-

träningsvästar
koner
sjukvårdsväska (utan innehåll)

Beställning mm
Inför varje säsongstart skall respektive lagansvarig lämna in önskemål/behov avseende material
såsom matchtröjor och målvaktsutrustning samt övrigt material till kansliet senast 31 januari för att
kunna garantera att materialet finns på plats inför säsongsstart. Urvuxna matchtröjor,
målvaktsutrustningar, västar skall återlämnas vilket organiseras av kansliet.
Om ett lag läggs ned ska allt material återlämnas.

Träningskläder
Träningskläder med Tölö logo såsom shorts, tröja, strumpor, overall, vindoverall etc. finns att köpa i
Klubbshopen på kansliet eller via Team Sales Stadium (vid lagbeställning erhålles 10% rabatt)
Öppettider:
Mån-Fre:10-14
Fre 17-19

Lagets egna sponsorer
Det står fritt för laget att skaffa egna sponsorer för övrigt material såsom väskor, träningskläder etc.
Dock är det inte tillåtet att trycka Tölö Ifs logga på detta material om materialet inte köps in via
sponsorer som vi har föreningsavtal med.
I de avtal som föreningen har förbinder vi oss att enbart inhandla nytt material av det varumärke vi har
avtal med genom Stadium och Nike. Detta innebär att vi begår ett kontraktsbrott om vi inhandlar kläder
som vi trycker Tölö Ifs logo på som inte är av detta varumärke, vilket kan bli dyrt.

Inventering
I slutet av varje säsong (senast 1 dec) skickar ledare för laget in statusrapport för allt material som
laget lånat av föreningen. Här rapporteras då om något är trasigt, matchställen för små, bollarna för få
etc. Detta gör att en planering av byte av matchställ mellan lag, kostnad för inköp av
kompletterande/nytt material kan planeras av kansli på ett bättre sätt och finnas i tid till nästkommande
säsong.

Att tänka på:
Tänk på att det material som du använder i dag ska användas av någon annan imorgon.
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