AIA-Tranbjerg Fodbold

Materialer, sæson 2018 og 2019
Materialeudvalget er ansvarligt for valg af tøjdesign, spillertøj, bolde, boldvogne, rekvisitter til træning,
træner-/lederbeklædning, vedligehold, indkøb, nøgler, etc.
Desuden er materialeudvalget ansvarlig for købsaftaler og køb hos Sportsmaster.
AIA-Tranbjerg Fodbold har en hovedsponsoraftale med Hummel og Sportsmaster, og derfor er det vigtigt vi
alle overholder aftalen.

Materialepakke til alle hold:
Klubben leverer og betaler alt basis udstyr til alle hold.
Der udleveres følgende:
• Spillertøj – t-shirt (alle), shorts (fra U11) og strømper (fra U14) - til afvikling af kampe/stævner
• En bold til hver spiller til træning
• Normale træningsrekvisitter, f.eks. overtrækstrøjer, kegler etc.
• 2 kampbolde til turneringshold (fra U14)
Spillertøj forventes at have en levetid på minimum 3 år. Spillertøjet tilhører klubben, og der skal være
mulighed for at genbruge spillertøjet til andre hold. Derfor er det ikke tilladt at påtrykke eget navn på
spillertøjet.
Det er muligt at købe spillertøj til eget hold/årgang – gerne finansieret af egne sponsorer eller egen
betaling. Det er tilladt at supplere med egne sponsorer på spillertøjet. Klubbens egne sponsorer må ikke
kontaktes, og Sponsorudvalget skal altid kontaktes inden en sponsoraftale.
Alt spillertøjet skal være i klubbens farver og i Hummel med klublogo / Sportsmaster påtrykt.
Købet skal altid aftales og bestilles hos materialeudvalget.

Træningstøj/klubdragt:
De enkelte hold/årgange opfordres til at købe træningsdragter etc. som personlig ejendom – gerne
finansieret af egne sponsorer.
Det er tilladt at supplere med egne sponsorer og spillernavn på træningsdragten. Klubbens egne sponsorer
må ikke kontaktes, og Sponsorudvalget skal altid kontaktes inden en sponsoraftale.
Træningsdragter skal altid være i klubbens farver og i Hummel med klublogo / Sportsmaster påtrykt.
Købet skal altid aftales og bestilles hos materialeudvalget.
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Tøjpakken til trænere og ledere:
Alle trænere og ledere i klubben tilbydes følgende tøjpakke:
• Trænere: Træningsdragt, t-shirt, shorts og strømper
• Holdledere: Træningsdragt
• Øvrige ledere: Træningsdragt
Tøjpakker skal altid være i klubbens farver og i Hummel med klublogo / Sportsmaster påtrykt. Dertil vil
vores hovedsponsorer være påtrykt.

Øvrige forhold:
Ønskes spillertøj/træningsdragter, træningsrekvisitter etc. udover ovennævnte materiale- og tøjpakke,
aftales og bestilles hos materialeudvalget.
Ud- og aflevering af materialer/reparation/bytte/brugt materialer/bolde/nøgler etc., henvendelse til
materialeudvalget.
Ingen kan købe tøj eller materiale til eget hold eller klubben direkte hos Sportsmaster. Det skal altid aftales
og købes hos materialeudvalget.
Alle opklarende spørgsmål og ønsker – kontakt altid materialeudvalget.
Misligholdelse kan medføre sanktioner fra Hummel/Sportsmaster og i værste fald vil klubben kræve
betaling for det erstatningskrav, som vores aftaler med Hummel/Sportsmater vil kræve af AIA-Tranbjerg
ved misligholdelse.

Materialeudvalg:
Består af og med følgende opgavefordeling
• Arne Søby: Ansvarlig for indkøb, aftaler etc.
• Kristian Mikkelsen: Ansvarlig for indkøb, aftaler etc.
• Leo Ørum: Pladsmand og daglig kontakt

Kontaktliste:
Arne Søby
Tlf: 21735919
Mail: arso@os.dk
Kristian Mikkelsen
Tlf: 20969614
Mail: kristianlau@youmail.dk
Leo Ørum
Tlf: 20246776
Mail: leogt@privat.dk
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