UTSTYRSLISTE TIL ALLE LAG I FOTBALLGRUPPE BARN & UNGDOM (oppdatert 2018)
Følgende lagsutstyr skal hver lag i FGBU ha:
-

-

1 fotball per spiller (3er ball t.o.m 9 år, 4er ball t.o.m 14 år)
15-19 års lagene våre som bruker 5er ball gis det inntil 20 baller per lag eller en støtte på
kroner 5000,- hvis laget ønsker å kjøpe baller selv. Vi vil også prøve å arve baller fra spesielt
damelag som vi fordeler likt med lagene som bruker 5er ball.
1 drakt per spiller (Keeperdrakt i tillegg hos de yngste lagene hvor det rulleres)
PS! Draktene skal kun brukes i kamp.
1-2 ballnett (1 ballnett per 12-14 baller)
Vester. Til og med 12 år 8 vester i en farge og fra 13 år og opp 2 x 8 vester.
25 småkjegler(kinahatt)
1 par keeperhansker til hver keeper hos de eldste. 2 par hos de yngste hvor det rulleres på
keeperrollen.
Ballpumpe
Dommerfløyte
Utstyrsbag

Dette er lagsutstyr som laget «låner» av klubben. Det vil si at hvert enkelt lag er ansvarlig for
dette utstyret til en hver tid, og erstattes kun hvis ting blir ødelagt av naturlige årsaker som f. eks
bruksslitasje eller at man vokser i fra draktene man har fått utdelt.
Når man får nytt utstyr byttes det med gammelt utstyr.
Førstehjelpbag som skal inneholde:
-

5 isposer
Sportstape
Plaster
Sårbehandlingsprodukter

Det er laget sitt ansvar å sørge for at førstehjelpsbaggen inneholder til en hver tid utstyret som
står beskrevet over.
Klubben dekker følgende treningsutstyr til alle trenere per lag:
-

Treningsgenser
Treningsbukse

Per 2018 har ikke FGBU økonomi til å gi ut ytterjakker til trenere.
Det er kun en trenerdress per trener uansett om man er trener for flere lag i klubben.
Alt av utstyr bestilles hos: utstyr@ikgrand.no

Rutiner for utstyr i IK Grand Bodø
Utstyr bestilles til utstyr@ikgrand.no og hentes i våre lokaler i Nordlandshallen eller klubbhytte etter
avtale.
Bestillinger som gjøres før mandag skal være klar til henting torsdag. Med forbehold om at vi har
utstyret som bestilles på lager.
Vi ber våre trenere vise stort ansvar når det kommer til utstyret dere låner av klubben.
Det forventes at fotballer, drakter, utstyrsbag, ballnett, trenerdresser og vester skal ha en varighet på
2-3 år.
Mistet utstyr erstattes ikke, det er som nevnt kun med naturlig slitasje.
Der spillerne vokser i fra sine drakter så bytter man naturligvis drakt før den tid.
Når man får nytt utstyr byttes det med gammelt utstyr.
Det er ikke tillatt at lagene trykker på egne lagssponsorer og navn på noe av utstyret som lånes av
klubb, f. eks spillerdrakt.
Selv om klubben har tegnet en avtale med Macron, så er det kun vårt Damelag og Herrelag som må
bytte til Macron i 2018. FGBU kan bruke Diadora spilledrakter til og med sesongen 2019 og vi har
fortsatt et bra lager med nye Diadora-drakter som vi må bruke.
Vi ønsker selvfølgelig at alle våre lag skal raskest mulig få spille i Macron-drakter, men vi ber om
forståelse for at vi ikke kan bytte ut 500 drakter med en gang.

