Riktlinjer för klubbkläder, IFK Skövde Skidor
Riktlinjer för klubbkläder är framtagna för att stärka föreningskänslan och identiteten samt bidra med tydlighet i
hur vi representerar IFK Skövde SK vad gäller användning av kläder i samband med tävlingar, träningar och andra
evenemang där vi representerar klubben.
IFK Skövde SKs färger är blått och vitt samt med kompletteringsfärgen svart och accentfärgen neongul. Vår
logotyp och våra färger är vårt varumärke och det är viktigt att visa upp och vårda såväl vid tävling som vid
träning.
Tänk på att du i alla sammanhang där du bär våra klubbkläder representerar IFK Skövde SK och är vårt ansikte
utåt.
Riktlinjer vid tävling:
Den aktive bör alltid tävla i av klubben godkänd tävlingsdress (även äldre modeller är accepterade) helst ska
även om möjligt klubbens överdragskläder, väst och mössa/pannband/buff användas. Tävlingsdressen skall vara
försedd med av klubben godkänd reglementsenlig reklam.
Ungdomar upp till 16 år och juniorer upp till 20 år som fortfarande går i skola får låna tävlingsställ av klubben att
använda på tävling. Stället lämnas tillbaka efter avslutad tävlingssäsong.
I samband med prisutdelning bör du, om du innehar, alltid bära IFK Skövde SKs jacka och/eller mössa/pannband.
Har du ingen, försök gärna låna.
Klädbeställningar:
Klubbkläder kan beställas 2-3 ggr per år då klubben öppnar webbshop hos aktuell leverantör och anordnar i
samband med öppningen en klädprovning.
Vid första öppningen/klädprovningen på säsongen runt 3:e veckan i september bör det anordnas en kläd- och
materialbytardag så att urvuxna eller ej längre använda kläder kan hitta nya ägare.
Övrigt:
Det är inte tillåtet med eget reklamtryck på klubbkläderna. Medlemmar med egna sponsoravtal som önskar ev
tillägg/justeringar måste godkännas av IFK Skövde SKs styrelse.
Det är tillåtet att komplettera klubbkläder med eget införskaffade kläder som slits mycket under säsong, typ
tights, tänk dock på att följa klubbens färger. Möjlighet finns även att trycka IFK Skövde SKs logga på dessa
kläder. Schabloner finns hos klädkommittén/styrelsen som också ska avgöra om tryck på aktuellt plagg är
godkänt.
Eventuella önskemål om tillägg i IFK Skövde SKs klädsortiment framförs till klädkommittén och måste godkännas
av IFK Skövde SKs styrelse.
Vid oklarheter/frågor kontakta IFK Skövde SKs klädkommitté eller styrelse.
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