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Synopsis:
Dokumentet beskriver Randers Freja Fodbolds politik på rekvisitområdet, herunder klubbens politik på
træner‐/ledertøjpakkeområdet og på spilletøjs‐og træningstøjsområdet.
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Indledning
Formålet med dette dokument er at beskrive Randers Freja Fodbolds politik på tøj og rekvisitområdet.

Overordnet politik








Vore hold skal fremstå ensartede og ordentlige.
Vore kamptøjsæt gennemgås kritisk og suppleres ved hver sæsonstart.
Vore ledere skal fremstå ordentlige og præsentable og tydeligt identificerbare som Freja‐ledere
gennem påklædningen ved Freja‐aktiviteter.
Der skal være en bold pr. spiller.
Der skal være veste, markeringstoppe og andre relevante rekvisitter til rådighed.
Vore rekvisitter skal opbevares samlet og på overskuelig måde i klubhuskælderen.
Klubben skal animere til, at alle ledere, trænere og medlemmer behandler klubbens rekvisitter på
ordentlig vis.

Politik for rekvisitter og rekvisitrum








Frejas rekvisitter skal opbevares i klubhuskælderens rekvisitområde.
Alle grupper får tildelt bolde placeret på hylder i aflåst boldvogn.
Alle grupper får tildelt veste, der frit hænger gruppeinddelt på væggen.
Alle grupper får tildelt et eller flere aflåste tøjskabe.
Alle grupper får adgang til aflåste rekvisitter via nøgle i nøglebrikskab.
Mistede rekvisitter skal erstattes for gruppens regning.
Slidte bolde og veste udskiftes for klubbens regning.
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Der honoreres ikke regninger på spilletøj, holddragter, træner‐ og ledertøjpakker, med mindre der
følger en rekvisition udstedt af fodboldbogholder på kontoret eller af den rekvisitansvarlige.

Politik for brug af drikkedunke




I Freja Fodbold bruges af hygiejniske og sundhedsmæssige grunde ikke fælles drikkedunke.
Spillerne skal derfor medbringe egen, personligt mærket drikkedunk til træning og kamp.
Grupperne kan investere i fælles drikkedunkrammer.

Politik for træner‐/ledertøjpakker









Træner/leder skal, efter at have virket 2‐3 uger, have tøjpakke iht. gældende regler.
Der laves aftale med kontor/klubrekvisitansvarlig om prøvning af tøj i klubbens prøverum.
En trænertøjpakke afskrives over to år.
Stopper træneren før udløbet, modregnes pakkens pris i trænergodtgørelsen.
En ledertøjpakke afskrives over tre år.
Stopper lederen før udløbet, modregnes pakkens pris i ledergodtgørelsen.
Fodboldafdelingen har sponsorrettighederne på træner‐/ledertøjpakker.
Der trykkes Freja‐logo (venstre) og RFC‐logo (højre) på alle overdele.
Trænere kan forny tøjpakke hvert andet år.
Ledere kan forny tøjpakke hvert tredje år.

Begrænsninger:
Der tildeles leder‐ og trænertøjpakker efter følgende principper:
U13 og ældre
U05‐12 (per årgang)

Gruppeledelser

Minimum og per påbegyndt 20 spillere
Minimum
Derudover per påbegyndt 10 spillere
udover 20
Gruppeleder
Årgangsleder
Derudover per påbegyndt 25
medlemmer i gruppen udover 25
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2 trænerpakker
2 trænerpakker
1 trænerpakker
1 lederpakke
1 lederpakke
1 lederpakke

2 lederpakker

Politik for spilletøj








Grupperne er selv ansvarlig for finansiering af spilletøj, der kun kan bestilles gennem klubbens
rekvisitansvarlige i samarbejde med kontoret.
Alt spilletøj skal indkøbes gennem fodboldafdelingen, der fakturerer evt. sponsorer.
Grupperne har retten til salg af sponsorater til det bestilte spilletøj – man oppebærer 100% af
sponsorater og betaler tøjet fuldt ud.
Indkøb afskrives over 2‐3 år for den del, der ikke er finansieret af sponsorer, men er finansieret af
gruppens midler.
Spilledragten er fastlagt som værende blå‐ og hvidstribet trøje, blå bukser og blå strømper.
Skiftedragten, der er en skiftedragt og ikke en udebanedragt, er fastlagt som værende rød trøje,
sorte bukser og røde strømper.
Der trykkes Freja‐logo (venstre) og RFC‐logo (højre) på alle overdele.

Politik for spillertræningstøj/medlemstøjpakker




Klubben finansierer som hovedregel ikke træningstøj til spillere.
Klubben kan medvirke til indkøb af sponsor‐ og brugerfinansieret træningstøj til spillere, som
overtager træningstøjet til ejendom efter ét år, hvis tøjet er helt eller delvist sponsorfinansieret.
Spillertræningstøjet indkøbes i klubbens tøjsponsormærke og ud fra klubbens løbende fastlagte
kollektion.

Procedure ved rekvisitstatus







Hvert år i sidst i juni/først i juli laves der status på alle gruppernes rekvisitter.
Den rekvisitansvarlige udsender besked til alle grupper om tidspunkt for status.
Alle grupper og hold er forpligtet til oprydning i egne bolde (fremmede bolde lægges ovenpå
boldvognen), veste og tøjskabe før starten på status.
Alle grupper er ansvarlig for oprydning i holdtasker og spilletøjstasker.
I tøjskabene må der kun opbevares drikkedunkrammer, holdtasker og spilletøjstasker.
Status slutter altid med, at hver gruppes beholdnings af bolde, veste, tøj og holdtaskeindhold
bringes til samme antals‐ og indholdsmæssige stand som ved sæsonens start, og udgiften hertil
pålægges gruppen.
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Bilag
Procedure for bestilling træner‐/ledertøjpakker:
1. Lederne kan vælge en pakke til en værdi af maksimum 1.500 kr.
I pakken SKAL med Frejas logo indgå en jakke, frakke, sweatshirt eller træningstrøje, som SKAL
anvendes til kamp o.l.
2. Trænerne kan vælge en pakke til en værdi af maksimum 2.500 kr.
I pakken SKAL med Frejas logo indgå en jakke, frakke, sweatshirt eller træningstrøje, som SKAL
anvendes til kamp o.l.
3. Der kan ikke varieres i farvevalget.
4. Træner‐/lederpakkerne indkøbes på vores specielle Puma‐konto 402004 i Randers Sport til
vejledende udsalgspris.
5. Tryk på ledertøjpakker indkøbes på Freja Fodbolds normale konto i Randers Sport, konto 402100.
6. Modtageren skal være registreret med funktion på lederlisten.
7. Gruppeleder/årgangsleder anviser leder/træner til modtagelse af tøjpakke.
8. Kontoret udskriver via skabelon, rekvisition, der lægges i prøverummet i kælderen.
9. Tøjprøvningschefen orienteres sammen med modtageren på mail af kontoret om, at der ligger
rekvisition klar.
10. Tøjprøvningschefen aftaler prøvetid med modtageren.
11. Efter prøvning, valg af tøjemner og påførsel af samme på rekvisitionen leverer tøjprøvningschefen
rekvisitionen tilbage kontoret.
12. Kontoret scanner og mailer rekvisitionen til Sport Direct og opbevarer den elektronisk.
13. Sport Direct giver tøjprøvechefen mailbesked om levering/afhentning, når pakken er klar.
14. Tøjprøvningschefen aftaler tidspunkt med modtageren for levering i klubhuset.
Det kan være via gruppens aflåste tøjskab i klubhuskælderen.
15. Kontoret registrerer ved fakturamodtagelse beløb og dato på rekvisitionsnummer og på
medlemsnummer.
Mailindkaldelsestekst
Tøjpakketid
Du har nu ret til en tøjpakke i Freja Fodbold.
Du bedes som svar på denne mail oplyse på hvilket præcist tidspunkt i følgende tidsrum, du kommer for at
prøve størrelser:
Tirsdag den 11‐04‐2017 Kl. 16:30 17:30
Torsdag den 13‐04‐2017 kl. 16:00 18:00
Tirsdag den 18‐04‐2017 kl. 16:30 17:30

Randers Freja Fodbolds træner‐/ledertøjpakkeordning
Træneren/lederen forpligter sig ved deltagelse i ordningen, som er et udlån fra klubben, til:
 at benytte det udlånte udstyr ved træning, kampe og arrangementer, hvor man repræsenterer
Randers Freja Fodbold.
 at behandle det udlånte udstyr med omhu.
 at købe den udleverede tøjpakke til vejledende indkøbspris, såfremt træneren/lederen ikke
overholder sine forpligtelser/aftaler med klubben

Side 5 af 8




at købe den udleverede tøjpakke til vejledende indkøbspris, såfremt træneren/lederen ikke virker i
klubben mindst to gange (trænere) om ugen / en gang (ledere) om ugen i ni måneder
klubben fremsender i givet fald regning.

Når tøjbestillingen er afgivet, skal du påregne op til 14 dages leveringstid.
Du får besked om, hvornår du kan afhente tøjpakken i klubhuset.
Venlig hilsen
Randers Freja Fodbold

Procedure ved indkøb af spilletøj






Grupperne er selv ansvarlig for finansiering af spilletøj, der kun kan bestilles gennem den
rekvisitansvarlige ved brug af klubbens bestillingsskabelon.
Kombination af tøjstørrelser aftales med den rekvisitansvarlige.
Alt spilletøj skal indkøbes gennem fodboldafdelingen, der fakturerer evt. sponsorer.
Grupperne har retten til salg af sponsorater til det bestilte spilletøj – man oppebærer 100% af
sponsorater og betaler tøjet fuldt ud. (Der kan altså laves overskud til gruppen).
Sponsorfakturering sker også gennem Freja, der skal have oplyst CVR‐nr., firmatelefon, firmanavn,
firmaadresse, postnr., evt. firmakontaktperson og aftalt beløb ekskl. moms.

Spillesætspriser maj 2017
Trykpriser

Freja ‐ klublogo (Randers FC‐logo betales af RFC)
Stort rygnr.
Sponsortryk (25‐40 kr.) ‐ trøjebryst

Sætpris ‐ elite
11‐mands 18 spilletrøjer, 18 shorts, 2 målmandssæt, 20 strømper
Sætpris ‐ bredde 11‐mands 14 spilletrøjer, 14 shorts, 2 målmandssæt, 16 strømper
Sætpris
8‐mands 11 spilletrøjer, 11 shorts, 1 målmandssæt, 12 strømper
Sætpris
5‐mands 8 spilletrøjer, 8 shorts, 8 strømper
Sætpris
3‐mands 5 spilletrøjer, 5 shorts, 5 strømper
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pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.

Ekskl. moms Inkl. moms
15,00
18,75
25,00
31,25
40,00
50,00
6.680,00
5.283,00
4.014,00
2.304,00
1.440,00

8.350,00
6.603,75
5.017,50
2.880,00
1.800,00

Proceduren for kollektivt indkøb af spillertræningstøj/medlemstøjpakker
1) Årgangsleder/gruppeleder skal være en del af beslutningen om kollektivt indkøb af
spillertræningstøj.
2) Spillertræningstøj kan kun finansieres ved egenbetaling og/eller sponsorater.
Gruppen kan ikke anvende andre kollektivt indtjente midler eller midler, klubben stiller til rådighed
for gruppen.
3) Inden starten, skal gruppen sammen med Eigil på kontoret lave et budget, så kalkulationen af
egenbetaling er præcis (gælder især, hvis der er sponsorer indblandet). Klubben har skabelon til
dette formål.
4) Indkøb skal foregå gennem Freja – og brugerbetalingerne skal gå til Freja og være i hus, inden tøjet
ordres.
5) Sponsorfaktureringer sker også gennem Freja.
6) Sponsorater tegnes altid på vegne af foreningen Randers Freja, der har besluttet, at ”sælgeren”
som påskønnelse af ”salgsindsatsen” kan disponere 80% af sponsoratet til fordel for en gruppe,
herunder til køb af spillertræningstøj.
7) Gruppen laver aftale om udlån af Puma‐tøjet med kontoret, og der placeres op til 6 kasser i
gruppens tøjskab i en kort periode.
Vælg de kasser, der er relevante for jeres gruppe.
8) Gruppen hæfter for udlånskasserne.
9) Gruppen arrangerer selv prøvetidspunkt.
10) Der kan vælges fra vedhæftede fastlagte træningstøjsudvalg, der er med gode klubpriser.
11) Vedhæftede er også bestillingssedler, som skal omkring Eigil/Lars på kontoret på vejen til Sport
Direct.
12) Køberne/medlemmerne tilsendes af kontoret mail med betalingsoplysninger og –frist. Der
indbetales til:
13) Freja‐konto 9321 0006764800 (som Eigil/kontoret løbende kan give udtog fra) med teksten:
U10 tøj Fornavn.
14) Når fristen er nået, bestilles der til dem, der har betalt.
15) Der skal trykkes Freja‐ og RFC‐logo på alle overdele – 20 kr. stykket.
Derudover kan gruppen for alle vælge et RFC‐logo på alle overdele for 20 kr. stykket.
Derudover kan hver køber i gruppen for alle vælge 2 eller 3 initialer på overdele/underdele for 20
kr. stykket.
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Budgetskabelon for medlemstøjpakkeprojekter
Projekt: Træningsdragter
Leder
Bilag

Hold:

Sponsor/leverandør
INDTÆGTER:
Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

%

Beløb

Inkl.
moms
0,00
0,00
0,00
0,00

FREJA‐SPONSORER I ALT
FREJA‐andel
SPONSORER, gruppeandel

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

UDGIFTER:
Spillerdragt incl tryk
Randers Sport

0,00
0,00

0,00
0,00

UDGIFTER I ALT

0,00

0,00

Min. egenbetaling ‐ salg til medlemmer

0,00

0,00

Projekt i alt (overskud til gruppen/holdet)

0,00

0,00

20%
80%
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