
 

 

Utstyrsliste FGBU IK Grand Bodø 2020 
 

Hvert lag i FGBU skal ha følgende lagutstyr: 

Utstyrsliste FGBU IK Grand Bodø 

Utstyr 6-12 år 13-19 år Forventet holdbarhet 

Fotballer 1 per spiller 1 per spiller (4er) 10 (5er) 2 sesonger 

Drakt 1 per spiller 1 per spiller 2-3 sesonger 

Ballnett 1 per 12 ball 1 per 12 ball 3 sesonger 

Vester 1x8 en farge 2x8 to farger 2-3 sesonger 

Kinahatter 25 stk 25 stk 2 sesonger 

Keeperhansker 2 par per lag 1 par per keeper 1 sesong 

Ballpumpe 1 stk 1 stk 1 sesong 

Dommerfløyte 1 stk 1 stk 1 sesong 

Utstyrsbag  1 stk 1 stk 2-3 sesonger 

Popup-mål 1 sett  3 sesonger 

    

Førstehjelpsbag 1stk 1stk 2 sesonger 

Isposer 5stk 5stk Etter behov 

Sportstape 1stk 1stk Etter behov  

Plaster 1stk 1stk Etter behov 

Sårbehandling 1stk  1stk Etter behov 

    

Trenerbukse 1 per trener 1 per trener 2-3 sesonger 

Trenergenser 1 per trener 1 per trener 2-3 sesonger 

Vinterjakke 2 per lag (10 år og opp) 2 per lag 3 sesonger 

 

Dette er lagutstyr som lagene låner av klubben. Det vil si at hvert enkelt lag er ansvarlig for dette 

utstyret til enhver tid, og erstattes kun hvis ting blir ødelagt av naturlig årsaker, som for eksempel 

bruksslitasje eller at man vokser fra draktene som er tildelt. Når man får nytt utstyr byttes det gamle 

inn.  

Det er laget sitt ansvar å sørge for at førstehjelpsbagen inneholder utstyret som er beskrevet over til 

enhver tid.  

Det er kun en trenerdress per trener uansett om man er trener for flere lag. 

Alt av utstyr bestilles hos: Utstyr@ikgrand.no  
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Rutiner som omhandler utstyr i IK Grand Bodø 

Utstyr bestilles hos 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 bestilt utstyr er tilgjengelig 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 minst 2-3 år.  

Mistet utstyr erstattes ikke.  

Der spillerne vokser fra sine drakter, bytter man naturligvis før den tid.  

Når man får nytt utstyr, leverer man inn det gamle.  

Det er ikke tillatt at lagene trykker på egne lagssponsorer og navn på noe av utstyret som lånes hos 

klubben, som for eksempel spillerdrakt. 

Klubben har Macron som utstyrsleverandør, og alt utstyr vi benytter oss av skal være levert derfra. 

Det har tidligere vært praksis at ungdomslagene kan få rekvisisjon på å hente ut baller, men denne er 

nå gått bort, og alt skal bestilles gjennom Macron.   
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