
JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB

TEL. 08-580 347 11 EPOST KANSLI@JARFALLAHOCKEY.COM

MATCHDRÄKTER

1
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Matchtröjorna köps in från leverantör i Tjeckien för samtliga lag. Föreningen står för lån av matchtröjor och ansvarar för inköp och 
dess utformning. Respektive lagdel äger INTE rätt att göra egna inköp och/eller sätta på egna sponsorer.

• Föreningen ansvarar för att årligen göra en kompletterande beställning åt lagen, behovsunderlag skickas in till kansliet senast 1 
april. 

Antal tröjor per lagdel
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Lag Hemma Borta Mv Totalt

HS3/U8 30 0 4 34

Halvplan, U9-U10 36 36 5+5 82

Helplan, U11-U13 31 31 4+4 72

Helplan, U14-U16 25 25 3+3 56

Juniorer 25 25 3+3 56

Seniorer 25 25 3+3 56

Lag Utespelarnummer Målvakt
U8 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,

33
1, 30, 31, 35

U9-U10 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,
33,34,36,37,38,39,40

1, 30, 31, 35

U11-U13 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,
33,34

1, 30, 31, 35

U14-U16 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 1, 30, 35
Juniorer 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 1, 30, 35
Seniorer 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 1, 30, 35
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Lag Storlek utespelare

HS3/U8 XS BOY

U9 S/M BOY

U10 L/XL BOY

U11 L/XL BOY

U12 L/XL BOY

U13 S MEN

U14 M MEN

U15 M MEN

Storleksguide för utespelare - U8-U15 
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A-TEAM J20 J18/U16 U15 U14 U13 U12 U11
PLAYERS GOALIES PLAYERS GOALIES PLAYERS GOALIES GOALIES GOALIES GOALIES GOALIES GOALIES

A 73 84 73 84 70 84 80 80 80 76 76

B 79 79 79 79 75 79 79 79 79 75 75

C 84 84 84 84 80 84 81 81 81 75 75

D 19 23 19 23 19 23 23 23 23 23 23

Storleksguide för A-lag, J20, J18 samt målvakter från U11 och uppåt



NAMNSKYLTAR

Namnskyltar kommer att erbjudas till lagen U9-U16. Dessa namnskyltar köps in från leverantör i Tjeckien dit föreningen gör 1 gemensamt 
köp årligen (ev. ytterligare beställningar görs i samråd med föreningen och endast om behovet är stort). För nya spelare som ansluter under 
säsong finns blanka skyltar att använda. Namnskyltarna som köps in finns med röd respektive vit bakgrund, vill laget ha namnskyltar på 
båda ställen behöver alltså spelarna 2 skyltar vardera.

Namnskyltarna finns i 2 olika storlekar anpassade efter matchtröjorna:
U9-U12 - 43cm x 8cm med 5 cm stora bokstäver.
U13-U16 - 48cm x 11cm med 7 cm stora bokstäver.

Föreningen ansvarar för att årligen ta in behovsunderlag från lagen och genomföra beställning
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DAMASKER

Damasker köps och ägs av respektive lagverksamhet. Föreningen genomför årligen en gemensam beställning med förmånliga priser.
Därefter kan respektive lagverksamhet under säsongen åka till Intersport i Barkarby för eventuell komplettering.

• Föreningens matchdamasker säsongerna 2016-19 är Bauers Detroitdamask.
• Föreningen ansvarar för att årligen ta in behovsunderlag från lagen och genomföra den första beställningen. 
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ANSVAR OCH SKÖTSEL

Matchställets omfattning:
• Röd hemmatröja, röda byxor, röd namnskylt och röda damasker.
• Vit bortatröja, röda byxor, vit namnskylt och vita damasker.

Matchställen skall skötas om av respektive lag. Detta innefattar följande:

Matchtröjor:
• Matchtröjor skall skötas genom tvättning och torkning. 
• Matchtröjor skall vid behov lagas (sy skador eller dylikt)
• Matchtröjor skall förvaras hängandes på galge mellan matcher.
• Matchtröjor inklusive namnskylt får ej tas hem av spelaren. Matchtröjor skall förvaras i lagets låsta förråd mellan matcher. 
• Matchtröjor får ej förvaras i täta bagar eller liknande förutom vid transport. 

Damasker:
• Damasker skall skötas genom tvättning och torkning. 
• Damasker skall vid behov lagas (sy skador eller dylikt)
• Damasker skall förvaras torrt och luftigt mellan matcher.
• Damasker får ej tas hem av spelaren. Damasker skall förvaras i lagets låsta förråd mellan matcher. 
• Damasker får ej förvaras i täta bagar eller liknande förutom vid transport. 

Byxor
• Byxor skall av låntagaren kvitteras ut via lagets materialare (se dokument lånebyxa hemsida) 
• Byxor skall av låntagaren skötas genom tvättning och torkning.
• Byxor skall av låntagaren vid behov lagas (sy skador eller dylikt)
• Byxor skall av låntagaren förvaras torrt och luftigt mellan matcher
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TVÄTTRÅD

Matchtröjor
Maskintvättas ca 30-40° och hängtorkas. Röda och vita tröjor tvättas separat. Om namnskyltar är i behov av tvätt så rekommenderas försiktig handtvätt
(Materialarnas ansvar)

Damasker
Maskintvättas 30-40° och hängtorkas. Röda och vita damasker tvättas separat. Har det gått hål går det bra att laga med vanlig nål och tråd 
(Materialarnas ansvar)

Byxor
Maskintvättas i en tvättpåse (örngott/påslakan) på ca 30-40° och hängtorkas, alternativt torkskåp på låg värme (Låntagares ansvar)

Övrigt
Det åligger respektive lags materialare att till föreningens Huvudmaterialare meddela eventuella större skador eller förlust av matchställ eller namnskylt. 


