Rutiner för gruppbeställningar av klubbkläder Ifk Lidingö Friidrott
Förslagsvis utser varje grupp en klädansvarig, administratören eller annan förälder.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Vi har tre olika paket att välja på när man gör gruppbeställingar, man kan även göra
beställningar från sortimentet i shopen
Klädansvarig, i resp grupp lånar med sig en provkollektion från Intersport eller kansli. På
Intersport är det Mikael Axbom mikael.axbom@intersport.se ni kontaktar. Det är Mikael
som är den person som hanterar klubbkläder i butiken, övrig personal är inte insatt i resp
klubbars klädkollektioner och rutiner.
Beställningsblankett kommer att finnas att ladda ner från hemsidan under fliken ”kläder”
På en specifik träning får barnen prova ut vilka produkter de vill beställa, (gruppen kan inte
ha provkollektionen under flera veckor)
Eftersom klädansvarig kommer att betala hela beställningen mot faktura från Intersport är
vår rekommendation att klädansvarig tar in betalning från samtliga innan beställningen läggs.
Klädansvarig från gruppen lämnar beställingsblankett till Mikael Axbom på Intersport
Klädansvarig från gruppen hämtar ut hela gruppbeställningen hos Intersport. Intersport
meddelar när orden finns klar att hämta.
Intersport kommer fakturera klädansvarig hela beställingen.
Klädansvarig levererar kläderna till aktiva i gruppen på träning.
Väljer gruppen att trycka gruppsponsorlogotype gäller den policyn som finns på vår hemsida
(även inklippt nedan) under fliken kläder. Ledare i resp grupp ansvara för att ta fram
tryckfärdigt original från ev sponsor

Policy för gruppsponsring
Välgörenhetssponsring
Vissa företag vill enbart stödja den verksamhet där man kanske har eget/egna barn som är
aktiva. Det kan t ex handla om ett bidrag till träningsläger eller framtagande av tröjor.
Klubbens policy i dessa sammanhang är följande:
•
•

•

Bidraget ska som huvudprincip tillfalla hela gruppen.
Klubbens övergripande regler och avtal ska alltid följas (Som exempel ska den
tröjleverantör som klubben anlitar alltid tillfrågas, färger och utseende följa våra
grafiska riktlinjer och de emblem/logotyper som enligt avtal ska finnas på alla kläder
också finnas på dessa tröjor).
Kansliets klubbchef ska informeras och ge sitt skriftliga godkännande (via mejl).

Gruppsponsors logotype får läggas till på t-shirt (mi team och Core) och overaller (mi team
eller Tracksuit/vindoverall) efter godkännande enligt ovan. Placering för sponsorlogo tryck
skall vara på högerarm eller ryggen, beroende på modell.

