Lystrup IF – Fodbold
”Aktivitet – Glæde – Fællesskab
Materialeudvalg:
1. Nøgler til hhv. Lystruphallen og Elsted skole:
a. Har man ikke træningstid, SKAL nøglen/nøglerne afleveres hurtigst muligt.
b. Har man træningstid, skal nøgler afleveres ligeså snart indesæsonen stopper.
c. Har man en nøgle som ikke bliver brugt ugentligt, skal den afleveres.
2. I forlængelse deraf, pas på vores materiel, Friis samler ugentligt rigtigt mange indebolde/Futsal
bolde op, og lægger dem på plads. En udgift vi godt kan være foruden.
3. Skabe på depot 2. Skriv til Mads (selvfed@me.com) eller Steffen (sc@lystrupfodbold.dk) hvis I har
et skab på Depot 2, og hvilket skabsnummer. Vi åbner de skabe, som der ingen tilbagemeldinger er
kommet på den 04-04-2018. For at se om vi har mere Nike udstyr eller materiel der ikke bliver
brugt som skal ud i cirkulation igen. Har I et skab som I ikke benytter, så få afleveret nøglen.
4. 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 mig, som kan skaffe tingene til billigere priser end I får oplyst,
5. Hummel lader vores nuværende spillesæt udgå pr. 31/12. Afløseren vurderes desværre ikke ligeså
pæn eller i ligeså god kvalitet. Derfor skal opfordringen herfra være at står man og skal skifte tøj
indenfor 1 år og har sponsorerer mere eller mindre på plads, så få købt tøjet nu.
6. Klubdragter – Ligeledes pr. 31/12 udgår vores nuværende klubdragt, og en ny er fundet. Den fås
både med ½ zip og full zip, og overdelen er helt rød.
7. Processen i bestilling af spilletøj bliver fremover, at I skriver til sponsor@lystrupfodbold.dk og
aftaler kontrakt med en af jeres sponsorer. Samtidigt skriver I til Mads eller Steffen, der sender en
bestillingsformular, hvis I har brug for at prøve tøjet, bliver det evt. lagt i jeres skab. Når alt vedr.
sponsoraftaler er på plads, får i en faktura, og sender en udfyldt bestillingsseddel til Mads eller
Steffen. Når vi får oplyst at fakturaen er betalt, sætter vi gang i bestillingen hos sportsmaster, og
ligeså snart bestillingen er kommet hjem bliver i orienteret.
8. 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.
9. 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 skrive under på
sponsorkontrakt, sponsorer der skal betale fakturaer – først derefter bestilles genstanden og så er
der leveringstid).
10. Dem som fik optalt materiel sidste år, kommer formentligt selv til at forestå optællingen i år, ved at
I skriver det antal trøjer, bolde mv. I har. HUSK at påføre bolde jeres nummer, så de kan finde
tilbage. Dem der ikke fik optalt sidste år, skal forvente at der skal tælles op i klubhuset i år (maj/juni
måned).
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11. Fodboldskolen – der skal bruges overtrækstrøjer til fodboldskolen, så alle U7 – U14 drenge og
piger, skal forvente at de skal aflevere overtrækstrøjerne i midten af uge 26. De vil blive returneret
vasket i jeres skabe. Planen for hvordan vi gør det i praksis, så ingen bliver snydt bliver sendt ud når
vi nærmer os.
12. Sportsmaster klubkort (rabatkort) er bestilt, de vil blive lagt i jeres hold skabe og i vil få mail om
det.
13. 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 (er der trænere der stadigvæk har Nike
træningstøj, så skriv lige til mig). Hvad for noget tøj får man. Ikke helt afklaret, men
udgangspunktet er at man får det man har behov for.
• 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 sponsor og
kontakt sponsor@lystrupfodbold.dk, 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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