Utstyr trening
Utstyrsbodene «Barnefotballbod» og «ungdomsfotballbod» skal til enhver tid inneholde nok
baller, vester, kjegler og annet materiell til å avholde trening og aktivitet.
Når man benytter bodene skal man påse at utstyr som hentes ut leveres tilbake, og etterlater
bodene ryddige etter bruk.
Klubben plikter å sørge for at utstyrsbodene til enhver tid har tilstrekkelig utstyr til å imøtegå
all aktivitet.
Det er adm. leder sitt ansvar å holde oversikt over utstyr, samt sørge for at det er tilstrekkelig
utstyr til alle klubbens lags.
TØY OG UTSTYR
• Drakt, shorts og strømper i klubbens farger er obligatorisk for alle.
• Klubben krever at spillerne stiller i riktig drakt, tilhørende shorts og strømper – Hvit
overdel, sort shorts, hvite sokker - på kamp.
• Hjemme-drakter får alle medlemmer låne av klubben, denne skal leveres inn dersom utøver
slutter.
• Shorts og strømper må utøver selv kjøpe fra den til enhver tid godkjente utstyrleverandøren
som er valgt.
• Bortedrakter for kamper der hjemmelag har lik drakt som vår er sort.
• Klubben har bortedraktsett til utlån for enkelte kamper og eventuelt cuper. Kontakt sportslig
administrativ leder.
• Bortedrakter skal returneres til sportslig administrativ leder straks kamper/cuper er avholdt,
slik at andre lag kan benytte disse.
• Treningsballer, kjegler, småmål isposer, sportstape og annet førstehjelpsutstyr kjøpes inn av
klubben.
• Klubben har hjertestarter. Kurs i bruk gjennomføres for frivillige. Hjertestarter er lokalisert i
gangen i garderoben på Berger.
PROFILTØY OG UTSTYR
• Hvis lagene vil ha lik profil i tillegg til drakt, er det klubbkolleksjonen som gjelder. Vi har
én felles Nesodden-profil. Spør gjerne sportslig administrativ leder ved uklarheter.
• Gjennom klubbens avtale med leverandør er vi alle forpliktet av den avtalen. Select har
gode produkter til en fornuftig pris, også for supportere.
• Lagene bestemmer selv om de vil bestille utstyr sammen for fin og lik profilering av
klubben og laget utenom kamp. Klubben ønsker ikke å ha utstyrstvang og kostnadsgalopp i
lagene. Det skal være mulig å spille fotball til en fornuftig pris. Klubben oppfordrer lagenes
ledere til
å vurdere nøye hva som er riktig for deres lag. Profilerende jakker, treningsdresser og
fritidstøy er p.t. frivillig fra klubbens side.
• Enkeltspillere kan kjøpe utstyr etter eget ønske hos e-huset

• Det er ikke adgang til å bruke profiltøy eller utstyr fra andre leverandører eller sponsorer enn
den som er klubbens offisielle.
• Dersom det er ønske om andre produkter enn i kolleksjonen, skal leverandøren først
forespørres av klubben. Dersom leverandøren ikke kan levere, kan klubben godkjenne andre
løsninger.
• Det skal alltid rettes forespørsel i god tid til styret om godkjenning av utstyr og sponsor/reklameavtaler. Lagene har ikke anledning til å inngå egne utstyrsavtaler som er sponset av
andre leverandører eller utstyrssponsorer.
• Se ellers eget reglement for sponsing og reklame på utstyret.

