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Utstyr 

Eget utstyr 
Barna kles opp etter været når de trener ute og på innetrening skal alle ha på seg innesko som ikke 

lager merker i gulvene. Husk vannflaske med navn til treningene. Skruknotter er ikke tillatt på dette 

alderstrinnet. Spillerne kan selv anskaffe: 

 HVIT shorts 

 BLÅ/HVITE strømper 

 Skal det spilles fotball er det påbudt med leggbeskyttere 
 

GIF har utstyrsavtale med Torshov Sport som gir alle medlemmer gode rabatter på nettopriser. 

Torshov Sport holder til på Fredrikstad stadion. Si i fra at ditt barn er medlem i Gresvik IF slik at de 

riktige rabattene blir fratrukket. 

Fellesutstyr 
Målet er at alle lag som er tilsluttet Gresvik IF skal ha det nødvendige fellesutstyr tilgjengelig for å 

drive sine aktiviteter. Drakter som brukes i kamper og på turneringer skal være mest mulig like, og 

ikke fillete og utslitt. Det gir et dårlig inntrykk av laget og foreningen.  
 

Gresvik IF’s draktfarge er BLÅ med HVIT shorts. Strømpene er BLÅ med HVIT kant øverst. 

 

Så snart antall lag i BIG for kommende sesong er avklart, må behovet for materiell til lagene avklares. 

Normalt er det lagleder/foreldrekontakt eller trener som forvalter lagets fellesutstyr. Nye drakter 

til BIG blir kjøpt inn vinteren 2016, de vil oppbevares i klubbhuset i Trondalen, her vil de ligge etter 

størrelser i bokser. Lagleder/trener som trenger drakter til kamp henter de der, vedkommende må 

skrive under på at de er hentet og har ansvar for draktene. Draktene skal vaskes og legges tilbake i 

boksen snarest etter bruk. Lagets fellesutstyr bør minst bestå av:  
 

- ett sett kampdrakter (til keepere og utespillere) 

- et sett med x antall treningsballer 

- treningsvester (gule, grønne, blå ol.) 

- markeringskjegler 

- fløyter 

- medisinkoffert.  
 

Medisinkofferten skal medbringes på alle treninger/kamper og innholdet i kofferten skal kontrolleres 

og suppleres jevnlig. Dette er lagleders ansvar! Ang innhold – se Sjekkliste medisinkoffert (GIF.01-

27-04). 
 

 

https://torshovsport.no/
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Hvis et lag har behov for utstyr, tar de kontakt med barneidrettsansvarlig. Lagledere skal melde i fra 

til BIG-styret om laget skulle ha  materiell til overs som andre lag kan bruke.   

Dersom det ikke finnes materiell som kan arves må BIG-styret skaffe dette tilveie. Foreningens 

fastsatte innkjøpsprosedyrer skal følges. BIG-styret sørger for en felles bestilling av utstyr og 

fordeler utstyrspakkene til laglederne i god tid før sesongstart.  

Nytt fellesutstyr fordeles til lagledere/trenere etter en vurdering av hva som er mest praktisk i 

forhold til oppmøte på kamper/treninger.   

BIG-styret sørger for lagring av fellesutstyr på egnet sted, gjerne på klubbhuset.  
 

Finner laget ut at det skal anskaffes treningsdresser, skal foreningens valgte modell anskaffes. 

Torshov Sport har oversikt over hvilken modell foreningen har valgt. Iht utstyrsavtalen skal Torshov 

Sport ha sin logo på alle foreningens treningsdresser. Laget tar kontakt med foreningens daglige 

leder før avtale om draktreklame iverksettes. Dette for å unngå ergrelser i ”sponsormarkedet”. 

Eventuelle inntekter for draktreklame tilfaller selvsagt laget og bokføres på lagets konto av 

kasserer. 

 

BIG styret 

 

 

http://www.sport1.no/sw8636.asp

