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BEKLEDNINGSREGLEMENT FOR LANGHUS IL 2018-2022 

Langhus IL Håndball og Langhus AIL har inngått avtale med Hummel og Follo sport om innkjøp av 
bekledning og utstyr til klubb og lag. 
Avtalens varighet er fem år fra 01.04.2018 - 31.12.2022.  
Avtalen skal følges for alt innkjøp av bekledning og utstyr til klubb og lag der hvor Follo Sport kan 
levere. Avtalen sikrer ett bredt produktspekter og gunstige priser for klubb, lag og spillere.  
  
Bekledningsreglementet gjelder for alle medlemmer av Langhus IL Håndball, og omfatter 

bekledning og utstyr med påtrykket Langhus IL Håndball-logo og/eller klubbnavn.  

Reglementet innføres som følge av at Langhus IL Håndball har inngått en avtale med Follo Sport og 

Hummel, som forplikter klubben og alle deres medlemmer til å bruke Hummel-produkter, når de 

representerer Langhus IL Håndball i kamp eller på trening. (I avtale med Hummel er det gjort unntak 

for treningsjakke som Hummel ikke kan levere) 

Reglene og rutinene er laget for å holde kostnadene i klubben på et lavest mulig nivå, samt at vi 
sikrer en avtale som kommer klubben og klubbens medlemmer til gode. 
 
Det er ikke anledning for enkeltspillere eller lag å merke bekledning og utstyr med Langhus IL 
Håndball-logo eller klubbnavn på andre produkter enn det som inngår i avtalen med Langhus IL 
Håndball sin utstyrleverandør etter 1. juni 2018. 
 
Konsekvensen om noen lag bevisst eller ubevisst bryter avtalen, betyr direkte eller indirekte tap for 

Langhus IL Håndball, i tillegg til at de produktene som laget/enkeltpersonen har bestilt ikke kan 

brukes hverken i kamp eller trening.  

Gjennom bekledning ønsker vi å skape tilhørighet og være gjenkjennelige. 
Uniformering er en sterk identitetsbygger som klubben ønsker å benytte til å skape identitet og 
tilhørighet til Langhus IL håndball. Vi ønsker å flytte identitet fra lag til klubb og vil derfor at alle lag 
har mest mulig lik bekledning – med utstrakt grad av uniformering.  
Uniformering har dokumentert effekt på klubbfølelse og samhold.  
 
Det er støtteapparatets ansvar at lagene følger dette reglementet, og at foreldre er informert om 
innholdet i dette. 
  
Rabatter hos Follo Sport:  

 Hummel – klubbens medlemmer får 25 % rabatt på Hummel klubbkolleksjon og 15 % rabatt 
på fritidskolleksjon (sesongvarer) til Hummel. 

 Follo Sport og MX-kjede – klubbens medlemmer får 15% rabatt.  
 
Alle varer kan kjøpes/bestilles i Follo Sport lokale butikk eller i nettbutikkene www.mx.no og 
www.merida.no. Varene utleveres i butikken. Follo Sport har alt monteringsansvar og etteransvar. 
 

         

http://www.mx.no/
http://www.merida.no/
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Reglementet inneholder:  

1. Reglement for tildelt bekledning – trener, utøver og dommer 

2. Reglement for trenings- og reise bekledning 

3. Reglement for øvrig bekledning 

4. Reglement for sponsorer 

5. Rutiner for bestilling av varer 

a. Lagsbestillinger 

b. Privatpersoner 

1.Reglement for tildelt bekledning – trener og utøver: 

Spilledrakt 

 Alle spillere i Langhus IL Håndball fra 9 år, får draktsett av klubben – heretter kalt 

spillerdrakter.  

 Spillerdrakter består av en kortermet drakt og shorts. Målvakttrøye til målvakter. 

 Klubben har kun én type spillerdrakt  

 Spillerdrakter skal kun brukes i forbindelse med seriekamper og cuper - Spillerdraktene skal 

ikke brukes på trening i regi av Langhus IL Håndball eller andre.  

 De yngste lagene i klubben, som ikke deltar i seriespill (6-8 år), får shorts, men vil få utdelt 

drakter til spillrunder. (Loppetass og minirunder)  

 Håndballskole barn får en treningstrøye. 

Treningsjakke 

 Treningsjakke - Alle spillere fra 9 år og oppover i Langhus IL Håndball får utdelt klubbens 

treningsjakke. Utover dette må det bekostes av den enkelte. 

Reservedrakt 

 Kun hvit reservedrakt kan benyttes ved draktlikhet, når dommer krever det og evt. i cup 

 Reservedraktene kan benyttes under turneringer der hvor kampprogrammet tilsier at ett 

draktsett er for lite. Det skal legges opp til at våre burgunder drakter benyttes i alle finaler. 

 De lag som ønsker reservedrakter må bekoste dette selv. 

Bukse 

 Treningsbukse skal være svart og må bekostes av den enkelte spiller 
 
Trenertrøye 

 Alle trenere får trenertrøye i farge hvit og sort. 

Dommerbekledning 

 Alle dommer får dommer bekledning av klubben. 

o Barnekampledere, trøye m/lomme, farge sort 

o Kvotedommer får draktsett og overtrekks dress (farge sort) etter fullført trinn I. Etter 

fullført trinn II kurs refunderes også sko (inntil kr. 1000,- refunderes etter kvittering) 

hvert 2 år. 

o Bekledningen skal være nøytral. 
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Praktisk bruk: 

1. Draktlikhet - Ved behov for å bytte drakter benyttes overtrekks vest evt. hvit reservedrakt 

om laget har dette. 

2. Spillerdrakt fra 9-11 år - ikke tillatt med navn på spillertrøye.  

Unntak - om det er en felles beslutning i laget og en kostnad på ca. 1/4 av netto draktkostnad 

dekkes av lagkassen. 

3. Shorts - samme nr. som spillerdrakt. Unntak 6-8 år som kun har sponsor. 

4. Spillernummer - spillerer får tildelt et spillernummer av klubben.  

a. Numrene 1, 12, 16, 36, 66 og 99 reserveres til målvakter. 

5. Treningsjakke – spesialdesignet og produsert for klubben. 

a. Treningsjakke skal benyttes i alle anledninger der laget representerer klubben. 

(Deltakelse i regionens og NHS spilltilbud, cup, SPU, lagpresentasjon, premieutdeling 

og i kontakt med media). 

b. Treningsjakke benyttet på benken ved kamp. 

6. Trenertrøye benyttes der trener representerer laget. 

7. Logo, sponsor, klubbnavn ol - Produktene trykkes på anviste plasser, som klubben har avtalt 

med forhandler. (Follo Sport) 

8. Bekledning som må erstattes - må bekostes av den enkelte, unntak kan forekomme og 

avklares med DL. 

 

 

2. Reglement for trenings- og reise bekledning 

Langhus IL Håndball ønsker at deres medlemmer i størst mulig grad ikler seg klær fra Langhus-

kolleksjonen i forbindelse med trening og ved reise til kamper. Klubben har derfor definert noen 

forventninger når lag gjør innkjøp. Som oversikten viser er det ulike forventninger til ulike 

alderstrinn.    

Disse forventningene omhandler produkter som foreldre uansett kjøper til sine barn, og da ønsker vi 

som klubb at foreldre kjøper de fremforhandlede produktene i klubbkolleksjonen, slik at alle får 

anledning til å føle seg som et lag og en klubb – i trening, kamp og i cuper.  

Uniformering pr. trinn f.eks:  

 Alder 6-7 år:  Håndballskole - Treningstrøye (gitt av klubben etter oppstart ca. okt.) 

 Alder 8 år:  Treningstrøye JR. – Hettejakke JR 

 Alder 9 år +: Treningsjakke (fått av klubb), treningstrøye, treningsbukse, 

oppvarmingstrøye, sokker, bag, ytterjakke, sko. 

Praktisk bruk: 

1. Logo, klubbnavn, nr. og initialer trykkes på anviste plasser, som klubben har avtalt med 

forhandler. 

2. Lag kan gjøre avtale med klubben om lagsponsor. 
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3. Reglement for øvrig bekledning 

 Fritidsbekledning til lag. 

Praktisk bruk: 

1. Logo, klubbnavn, nr. og initialer trykkes på anviste plasser, som klubben har avtalt med 

forhandler. 

2. Lag kan gjøre avtale med klubben om lagsponsor. 

3. Alle lag står naturligvis fritt til å ta i bruk mer av klubb-kolleksjonen enn det som er listet som 

minimum.  

Hele klubbkolleksjonen kan du se her: Langhus-kolleksjonen her!  

 

4. Reglement for sponsor 

 Spillerdrakt, shorts, treningsjakke kun klubbens sponsorer som skal være på tildelt 

bekledning. Lagene har ikke anledning til selv å selge noen plass på denne bekledningen. 

 Reservedrakt - Klubben har rettighetene til sponsor på reservedraktene, men avtale mellom 

klubb og lag er mulig for lagsponsor for å holde kostnadene nede. 

 Produktene trykkes med logo, sponsor, klubbnavn ol. på anviste plasser, som klubben har 

avtalt med forhandler(Follo Sport). 

 Lag kan gjøre avtale med klubben om lagsponsor. 

 

 

5. Rutiner for bestilling av varer 

 Lagsbestillinger: 

o Ansvarlig i støtteapparatet gjør en direkte henvendelse til Follo Sport – lag og 

kontaktperson oppgis som referanse. 

Om det er forhold som er nevnt over som må være avklart med klubb, skal klubb 

sende beskjed til forhandler når dette er avklart. 

 

Faktura sendes klubben som sjekker at den stemmer iht leveranse og belaster 

lagkassen for beløpet når dette er funnet i orden.  

Betalingsfrist er 7. dager etter fakturering. 

 

 Privat- og enkeltpersoner: 

o Bestilling og henting av bekledning gitt av klubb: 

– Eksisterende medlem som skal erstatte klubb-bekledning. Tar kontakt med 

forhandler og oppgir spillerens draktnr., navn og initialer. Betaler for mottatt 

produkt. 

 

– Nytt medlem som skal ha klubb-bekledning.  

Lagleder registrerer spiller i medlemsregisteret. Tar kontakt med DL i klubben og 

oppgir spillerens navn, initialer, lag og foresattes mail.  
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DL sender beskjed til forhandler om draktnr. med kopi til foresatte. Foresatte 

oppsøker forhandler når mail er mottatt. Plukker ut riktig str. i klubb-bekledning. 

Produktene trykkes og utleveres. Forhandler fakturerer klubb.  

 

o Bestilling og henting av øvrig bekledning:  

- Produkter og innkjøp gjort som en lagsbekledning, avklares med ansvarlig i laget, 

bestilles og betales individuelt hos forhandler. 

- private kjøp – rabatt iht. Avtale (se side 1) 

 

Spørsmål til avtalen eller hvordan man går frem – ta kontakt handball@langhusil.no ! 

 

     

mailto:handball@langhusil.no

