Lystrup IF – Fodbold
”Aktivitet – Glæde – Fællesskab
Materialer

1. Samhandelsaftale – En rigtig god aftale for klubben, der bl.a. forpligter ALLE hold til at købe ALT
materiel via Sportsmaster. Støt op om aftalen og dermed klubben. Al kontakt vedr. tilbud mv. går
via Steffen eller Mads, som kan skaffe tingene til billigere priser end I får oplyst,
2. Processen i bestilling af spilletøj er:
a. Find en eller flere sponsor og aftal enten et fast beløb sponsoren vil betale, eller aftal at
sponsoren betaler hele den faktiske udgift for spillesættet. Herunder beder I om at få
tilsendt sponsorlogoet i et af følgende formater (AI, EPS eller vektoriseret PDF).
b. Herefter kontaktes mat@lystrupfodbold.dk hvor det aftales om der er brug for tøj
prøvning (her angiver I hvilke størrelser I vil prøve, så bliver prøvetøjet lagt i jeres
boldskab) og kontakten til Sportsmaster bliver her formidlet.
c. Fakturaer bliver herefter udfærdiget og sendt til holdets kontaktperson, der
videreformidler fakturaer til sponsor. Når fakturaen er betalt godkendes ordren ved
sportsmaster og tøjet bestilles. Herefter foregår al kontakt direkte mellem holdkontakten
og sportmaster.
2. Skriv eller hiv fat i Mads eller Steffen, hvis I har spillesæt som I ikke længere skal bruge, så nogle
andre hurtigst muligt kan få glæde af det. Vi har også en forpligtigelse overfor sponsorerne om at
tøjet, hvis muligt, er i cirkulation.
3. Hvis I kan se at I får behov for noget (spillesæt, overtrækstrøjer, særlige bolde eller lign.) så skriv så
TIDLIGT som overhovedet muligt. Ting tager tid, og man kan ikke forvente at man har komplet
spillesæt 30 dage efter det er bestilt (logoer i rigtige formater, sponsorer skal godkende opsætning
og der skal betales fakturaer – først derefter bestilles genstanden og så er der leveringstid).
4. Sportsmaster klubkort (rabatkort) er bestilt og kan afhentes i kiosken (når denne er åben).
5. Hvad kan I som træner/holdleder forvente af materialer.
 Alle materialer som holdet har brug for til træning (bolde, overtrækstrøjer, taktik tavler mv)
 Trænertøj/Holdledertøj. Der har dog været talrige eksempler på at trænere er stoppet
umiddelbart efter de har fået trænertøj, derfor skal man ikke forvente at få trænertøj de første
6 måneder, eller at man ikke får initialer på tøjet. Træner/holdleder tøj består pt. af: T-shirt,
lange bukser, halfzip og en all weather jacket.
 Vi finder ikke sponsorer og vi betaler ikke jeres spilletøj, eller klubdragter. Hvis et andet hold
afleverer deres gamle spillesæt, sender vi det naturligvis gerne videre. Ellers søg og find
sponsor, lykkedes det ikke så søg enten Club100 eller juletræerne. Dog skal i forvente at der
kan være krav om modydelse fx salg af juletræer.
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