
 

Retningslinjer for indkøb og 

håndtering af spilledragter 

 

 

Formålet med retningslinjerne er at sikre: 

1) Gode og præsentable spilledragter til alle hold. 

2) Ensartethed i behandlingen af holdene. 

3) Skånsomhed overfor sponsorerer (ikke drive rovdrift). 

4) Et fornuftigt udgiftsniveau for foreningen til tøj og tryk. 

 

Klubben har et sponsorudvalg. Et af udvalgets opgaver er at hjælpe de enkelte hold med at 

anskaffe tøj efter nedenstående retningslinjer. Nike og Sportigan er valgt til tøjleverandør og al 

tøjbestilling går igennem sponsorudvalget. 

 

Spilledragter 

 

Farve på spilletøjet: TIF`s trøjer er grønne. Bukserne er sorte. Strømper er 

grønne 

Logo: 

 

TIF`s logo skal være trykt på blusens bryst. 

Nummer: 

 

Der skal være rygnummer på trøjerne. 

Ejerskab: 

 

Holdets spilledragter tilhører TIF. - og ikke holdet eller 

den enkelte spiller. 

Anskaffelse: 

 

Anskaffelse af spillesæt foretages af sponsorudvalget. 

  



 

Finansiering: 

 

For at reducere TIF’s udgifter kan sponsorere tilbydes 

en reklame på spillersættet, mod at de betaler hele 

udgiften til indkøb af spilletøjet samt trykudgiften. 

Holdet finder som udgangspunkt selv en sponsor. 

Regningen sendes til sponsorerne. De endelige 

forhandlinger med sponsorerne foretages af 

sponsorudvalget. Alle sponsorer godkendes igennem 

sponsorudvalget af bestyrelsen. 

Sponsoratet kan omtales på TIFs hjemmeside med 

billede og kan endvidere nævnes på holdets side. 

Holdbarhed: 

 

Et sæt spilledragter skal normalt holde i minimum 2 år. 

Kontrakt: 

 

Hvis sponsoren ønsker det, udarbejdes en kontrakt 

hvoraf det fremgår: 

a) Hvilket hold der sponseres spilledragter til. 

b) Aftalens varighed. 

c) Aftaler om betaling af sponsoratet 

d) Billede og omtale på hjemmesiden 

Håndtering af spilledragter: 

 

Sponsorudvalg 

 

 

 

 

Holdleder 

 

a) Sponsorudvalget laver en oversigt overfor 

hvilke hold, der har hvilke spillesæt og hvilke 

sponsorer. 

b) Hvert holds spillesæt opbevares i en taske, som 

forsynes med holdnavn. 

c) Forud for sæsonen klargøres det i samarbejde 

med holdlederne hvilket spillesæt der bør 

fornyes 

 

Holdlederens opgaver: 

a) Holdlederen på de enkelte hold har ansvaret for 

spillesættet og at det er intakt. Holdlederne 

udarbejder normalt en turnusliste for vask efter 

hver kamp. 

b) Forud for sæsonen klargøres det i samarbejde 

med sponsorudvalget om spillesættet bør 

fornyes 

Prisen: Prisniveauet (2016) er for et spillesæt ca. : 

8-mandshold (11 spillere):    4700 kr. 

11-mandshold (14 spillere):  6000 kr. 

Priserne er ex. moms 

 

Disse retningslinjer er godkendt af bestyrelsen 21/11 2012 og justeret senest 16/8 2016. 


