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POLICY FÖR GÖTATRANEBERGS MATCHDRÄKT
Principen för föreningens matchdräkt är att utrustningen tillhandahålls av föreningen till föreningens
samtliga lag i seriespel. Det vill säga från U9 upp till A-lag.
Matchdräkten består av matchtröjor för spel hemma- som bortamatch samt byxa och damasker. Föreningen tillhandahåller matchtröjor och byxa men matchdamasker måste varje spelare införskaffa själva på
Intersport i Barkarby. Matchtröjorna och damaskerna får endast användas under matcher.
Föreningen tillhandahåller träningströjor. Dock måste varje spelare införskaffa egna träningsdamasker.
GötaTranebergs klubbfärg är i ordningen röd, vit, blå, vilket innebär att matchtröja för spel hemma alltid
är röd med röda damasker och för spel vid bortamatch är matchtröjan vit med vita damasker.
Handskar är något varje spelare själv måste införskaffa och vi rekommenderar att spelare väljer röda
handskar i första hand. Dock har föreningen inga krav eller regler kring färgval på handskar.
Hjälm			
Handske		
Hockeybyxa		
Matchtröja 		
Damasker		
			

Hjälmen ska vara vit för både hemma- och bortamatcher.
GT-Bauerhandske, säljs hos Intersport Barkarby. Alt röd handske av annat märke.
Byxfärgen är alltid röd för både hemma- och bortamatcher.
Röd tröja för hemmamatcher och vit tröja för bortamatch.
Röda damasker för hemmamatcher och vit damasker för bortamatch.
(Damasker säljs på Intersport Barkarby. Träningsdamasker ska vara vita eller röda)

Föreningen äger samtliga matchtröjor. I de fall lagen själva står för kostnaden att producera egen
matchdräkt tillfaller matchdräkten föreningen. Det är viktigt att påpeka att utseendet/designen på
matchdräkten måste följa föreningens valda formgivning. Inga avsteg får göras överhuvudtaget. Dessutom
ska föreningen godkänna ett lags egenproducerad matchdräkt utifall val av sponsorer eller val av kvaliteter
inte följer föreningens riktlinjer.
Matchtröjans kvalitet och unika design skiljer sig åt något mellan årgångsintervallerna. För att förtydliga
den ”unika designen” så menar vi val av detaljer så som sublimerat tryck (infärgning direkt i tyget), patchtryck (sublimerat tryck på hård bärare), brodyrer och gramvikt (se nedan).
Matchtröja för U15 – A-lag
Kvalitet: Calssic 230g Pro Heavy
Broderat klubbmärke
Broderad namnlapp
Sublimerad Patch på egen bärare för siffror
OBS! Samtliga sponsorlogotyper ska tryckas sublimerat på egen lapp som sys på matchdräkten.
Matchtröja för U9 – U14
Kvalitet: Classic 230g
Sublimerat klubbmärke
Sublimerade siffror
Sublimerad namnlapp
OBS! Samtliga sponsorlogotyper ska tryckas sublimerat på egen lapp som sys på matchdräkten.
Kraglappen
I varje matchtröja ska lappen i kragen innehålla följande information:
Storlek och ordet GötaTraneberg
Överlämning matchtröja
Överlämnade av matchtröja sker en gång om året eller vartannat år i ålderskategorierna U8 till U16.
Juniorlagen, det vill säga J18 och J20, behåller sina matchtröjor under två säsonger.
A-laget har sitt eget matchställ.
Tillverkningen av matchtröjor och damasker sker genom föreningen. Kontakta kansliet för information.

Damasker
Damaskerna finns i olika storlekar och bredder.
Matchdamasken är av kvaliteten Pro Classic och tillverkas röd med vit och blå rand respektive vit med blå
och röd rand.
Sponsorlogos
Bauer är GötaTranebergs huvudleverantör av ishockeyutrustning (A-Lag endast) och sportkläder. Enligt
avtal ska Bauers logotyp synas tydligt på kläder som ligger utanför Bauers katalogerbjudande. Det vill
säga, gör vi ett inköp av klubbkläder som inte Bauer kan tillhandahålla ur sitt sortiment ska Bauers logotyp
tryckas synligt på samtliga plagg. En regel är att logotypen i bredd inte får understiga 7 cm. I de fall logotypen inte får plats i den storleken, kontakta GötaTranebergs kansli för rådgivning. När det gäller placeringen
av Bauers logotyp på matchtröjan så ska logon placeras under halsen, i nacken och längst ner till vänster
på tröjans framsida (se illustrationerna på kommande sidor).
Innan beslut om enskilda lags inköp av egna lag/profilkläder utanför föreningens sortiment av klubbkläder ska ett godkännade från föreningens styrelse tillges. Gäller även tryck av lagsponsorer på matchdräkt,
klubbkläder eller val av egna profilkläder. När det gäller storlekar av tryck på samtliga plagg, asseccoarer,
skyltar, affischer, roll ups m.m. ska detta visas upp för godkännande av föreningens styrelse.
Föreningen har tre platser reserverade för huvudsponsorer på samtliga matchtröjor. Övriga sponsorer
placeras enligt bifogade översikt (se nästa sida).
Storleksguide för respektive ålderskategori
Varje lag utrustas med 22 matchtröjor av respektive röd och vit färg plus tre extratröjor i respektive färg.
Röd och vit matchtröja. Fördelning av respektive färg i antal och storlekar (gäller både flickor och pojkar):
A-lag

U13

11 st XXL
11 st XL
3 st XXL Målvakt

22 st L
3 st L Målvakt

J20

U12

11 st XXL
11 st XL
3 st XXL

22 st M
3 st M Målvakt

J18 samt A-lag Dam

U11

11 st XL
11 st L
3 st

11 st M
11 st S
3 st M Målvakt

U16

U10

22 st XL
3 st XL Målvakt

11 st S
11 st Junior XL
3 st S Målvakt

U15
22 st XL
3 st XL Målvakt
U14
22 st L
3 st L Målvakt

U9-U11
11 st S
11 st Junior XL
3 st S Målvakt

Skadad eller borttappad matchdräkt
Matchdräkten är förenings ägodelar och det innebär att om en byxa eller matchtröja blir borttappad eller
blir skadad på grund av vårdslöst behandling är det upp till den enskilde spelaren att laga dräkten eller
ersätta förlusten till inköpskostnad. När det gäller skadad matchtröja så accepteras lagning om en söm rivs
upp eller om skada/reva inte är större än 4 cm. En trasad eller borttappad matchtröja ska omedelbart ersättas med ny. Att tillverka en matchtröja kan ta upp till 4 veckor, därför är det viktigt att en ny ersättningströja beställs så fort som det är möjligt. Föreningen debiterar den enskilde spelaren för förlusten. Matchdamsker är något varje spelare själv införskaffar från Intersport och det är spelarens ansvar att damskerna
medtages till varje match och att de är hela.
Återlämnande av matchdräkt.
Om spelare väljer att lämna föreningen ska matchdräkten återlämnas, det vill säga byxa och matchtröjor.
En av lagledares och matarialares uppgift är att efter säsongsavslut inventera egna lagets matchdräkt och
meddela kansliet eventuella förluster.
Policys kring profilkläder
GötaTranebergs profilkläder består av ett antal plagg som beställs lagvis genom Intersport Barkarby
(se kontaktkuppgifter längre ner på sidan). Givetvis är det inte ett krav från föreningen att varje spelare
ska tvingas inhandla klubbkläder men det är ett önskemål. Motiveringen till önskemålet är att klubbkläder
skapar tillhörighet och det ser trevligt ut när vi åker på seriematcher, turneringar eller läger att vi representerar föreningen i enhetlig klädsel.
En mer detaljerad beskrivning och prisuppgifter av föreningens profilkläder och hittar du i vår särskild
framtagna broschyr eller på vår hemsida. Här får du också beskrivet vad som gäller för tryck av spelarnamn, lagtillhörighet och eventuelll tryck av egna sponsorer.
Alla beställningar av profilkläder görs via Henrik Esping på Intersport Teamsales, 076-635 48 40,
henrik.esping@intersport.se. Intersport Bromma, Ulvsundavägen 191 C, Bromma Blocks.
www.intersport.se

MATCHDRÄKT HEMMAMATCH

MATCHDRÄKT BORTAMATCH
GÖTATRANEBERG
MATCHSTÄLL VIT

RÖD: PMS 186
BLÅ: PMS 2748

Broderad eller tryckt logo förses
med vit kant (markerad med grå kant i
klubbmärket ovan) runt alla konturer
av stjärnans tre delar

SPONSOR

PLACERING SPONSORLOGOTYPER
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