Reglement og retningslinjer for klubbekledning
Beisfjord IL er en klubb som skal være attraktiv for sponsorer.
Sponsorinntekter er en viktig inntektskilde for klubben, gruppene, lag og
medlemmer. Klubbens hovedsponsorer er Sparebanken Narvik og Beisfjord
Sementvarefabrikk.
Beisfjord IL har sponsorer som har gitt midler til hele klubben. Sponsorenes logo
finnes på spillerdrakter og klubbgensere.
I tillegg fremkommer logoene til hovedsponsorene på hjemmesidene, skilt og flagg
på stadion, på Fjordhuset og på trykksaker.
Dersom det er speakertjeneste eller program i forbindelse med seriespill, cup,
turneringer og renn skal hovedsponsorene til Beisfjord IL kunngjøres sammen med
evt. kampsponsorer.
Lag/grupper: Fotball – ski - disksport
Lag har mulighet til å selge reklame på t-skjorte til trening forutsatt at denne er rød
og ikke er av konkurrerende merke til vår til enhver tid gjeldende leverandør av
bekledning (p.t. Umbro). All bekledning SKAL ha vårt klubbemblem samt logene til
våre hovedsponsorer påført.
Hovedregel:
Hovedsponsorene til Beisfjord IL har eksklusivitet. I tvilstilfeller skal dette først
avklares med leder og/eller Styret.
I prinsippet skal eventuell konkurrerende reklame også godkjennes av aktuell
sponsor som har betegnelse som hovedsponsor til Beisfjord IL.
Klubbtøyet kan bestå av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drakt
Shorts
Strømper
Klubbgenser
T-skjorte
Treningsbukser
Stadionjakke/ Coachjakke
Windbreaker
Skijakke

•

Skibukse

Drakt:
Denne er forbeholdt hovedsponsorer til Beisfjord IL. Draktene leveres ut og samles
inn hvert år.
Det er ikke anledning til å påføre ytterligere trykk; eksempelvis spillers navn eller
andre sponsorer uten etter avtale med Styret.

Klubbgenser:
Denne er forbeholdt hovedsponsorer til Beisfjord IL.
Det er ikke anledning til å påføre ytterligere trykk; eksempelvis spillers navn eller
andre sponsorer uten etter avtale med Styret.

Shorts
Lag og grupper kan selge sponsorplass på shorts.

1 reklame på inntil 150 cm2 på hvert bukseben
Gjelder både front og bakside.
Strømper
Lag og grupper f.o.m. lillegutter/lillejenter kan selge sponsorplass på strømper.

1 reklame på inntil 150 cm2 på hver strømpe.
Det vises for øvrig til NFFs Reklamereglement med spesiell vekt på § 5.

Trenings t-skjorte
Lag og grupper f.o.m. lillegutter/lillejenter kan selge sponsorplass begrenset til
nederste del av t-skjorta, d.v.s et felt på 20 cm nederst rundt hele plagget. En
sponsorlogo skal dog ikke være ”høyere” enn 10 cm. På samme 20 cm-felt kan man
også fritt trykke spillernavn, lagets navn etc.

Treningsbukser:
Det er tillatt med trykk av spillers initialer og/eller draktnummer og/eller eks. LG
11. Det skal ikke påføres reklame.
Stadionjakke/Coachjakke/Regnjakke:
Dersom det påføres reklame er dette begrenset til ermene og et felt på nederste 20
cm. Det forutsettes også her at hovedsponsorene til Beisfjord IL trykkes på i front.

Mulig?
Størrelse: ?

Skijakke
Denne er forbeholdt hovedsponsorene til Beisfjord IL.
Det er ikke anledning til å påføre ytterligere trykk; eksempelvis utøvers navn eller
andre sponsorer uten etter avtale med Styret.
Skibukse
Det er tillatt med trykk av utøvers initialer. Det skal ikke påføres reklame.
Unntak fra alt ovenstående kun etter avtale med leder og/eller Styret.
Utøvere og støtteapparatets plikter
Ved reise til og fra seriekamper, cuper, renn og andre offisielle arrangementer
brukes klubbgenser, overtrekksdresser eller annen offisiell klubbekledning. Det
forutsettes at alle reiser i likt antrekk.
I fotballsammenheng skal det ikke benyttes spilledrakter på reiser til og fra
arrangement.
Ved oppvarming til kamp, renn og lignende brukes på forhånd avtalt bekledning.
Det forutsettes at alle stiller i samme bekledning under oppvarming.
I fotballsammenheng skal det skal alltid benyttes Umbro-bekledning
(drakt/shorts/strømper) på kamper og turneringer.
Spillere som ikke stiller riktig antrukket kan nektes å spille kamp/delta på stevne.
Ved fotografering skal alle som deltar på bilde være korrekt og likt antrukket.
Dette er lagleder/oppmann/trener sitt ansvar.
Lagleder/oppmann skal også kontrollere at alle til enhver tid har riktig antrekk og
at disse til enhver tid har korrekte sponsorer.
Alle har et ansvar for at klubbekledningen holdes ren og ordentlig.

