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Utlämning av matchkläder IK Sund 
 
Grattis! 

Du får äran att bära den finaste matchtröjan som finns, IK Sunds. 

Från och med den här säsongen får alla ungdomsspelare från 9 år och uppåt ta hand om sina egna 
matchkläder (matchtröja och matchshorts och målvaktströja och -byxor i förekommande fall). Svarta 
Hummelstrumpor köper man som vanligt själv genom Sydsport i Ekeby. 

Detta gör vi för att underlätta för våra redan hårt belastade ungdomsledare. Vi har heller inga 
anställda i föreningen som kan tvätta och sköta matchkläderna. 

Du har matchkläderna till låns under säsongen. Det betyder att kläderna ska komma att ärvas av 
yngre spelare i klubben framöver. Det medför i sin tur ett ansvar att du sköter om din tröja och dina 
shorts. 

Det är ditt eget ansvar att ta med dina matchkläder till matcher och turneringar. 

 

Användarvillkor 

När du får dina matchkläder accepterar och godkänner du/ni dessa användarvillkor: 

1. Du har endast matchkläderna till låns under säsongen. 
2. De ska bara användas under matcher med IK Sund (alltså inte på träningar eller i andra 

sammanhang). 
3. De ska tvättas i högst 40 grader. 
4. De ska tvättas ut och in (för att inte skada trycket). 
5. De får INTE torktumlas (för att inte skada trycket). 
6. Använd inte fläckborttagningsmedel (för att inte skada trycket) 
7. Använd inte sköljmedel då det täpper igen porerna och gör att plagget inte andas. 
8. Skulle du göra av med något av dina plagg blir du ersättningsskyldig för ett nytt, likaså om du 

missköter det eller inte lämnar tillbaka det efter säsongen eller slutar i IK Sund. 

Ert barns ledare kommer att notera storlek samt nummer på de matchkläder ni får låna. 

 

Har ni några frågor så ta det i första hand med ert barns ledare. 

 


