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IFK Lidingö FK profilen – Att tänka på för dig som gillar fotboll!
I IFK Lidingö FK, precis som i andra klubbar, är det viktigt hur vi uppträder och
ser ut när vi representerar klubben. Det här gäller både på träning och match.
Spelare, ledare och personal i IFK Lidingö FK bygger tillsammans klubbens
varumärke.
IFK Lidingö FK har cirka 3 000 aktiva spelare fördelade på cirka 120 träningsgrupper. Verksamheten drivs av mer än 500 ideella och externa tränare och
ledare. Att bära kläder i klubbens färger till träning och match är en viktig del i
att skapa samhörighet, klubbkänsla och lagtillhörighet. Dessutom är det en förutsättning för att våra sponsorer ska ge oss de ekonomiska bidrag vi behöver
för att utveckla vår verksamhet. Pengar som går till nya konstgräsplaner, utbildning, fler och bättre utbildade tränare och så vidare.
Tack till våra sponsorer!
IFK Lidingö FK är beroende av sponsorer och det är viktigt att våra sponsorer får
den exponering de betalat för. Det är lika viktigt att konkurrenter till dessa sponsorer inte används, till exempel på träningskläder i klubbens olika lag. Det här
innebär att när du köper träningskläder till ditt lag måste du följa de åtaganden
som finns i klubbens sponsoravtal. Kansliet hjälper dig om du har frågor!
IFK Lidingö FK har Ramlösa som huvudsponsor och Nike, Danica, Fabege och
Intersport som klubbsponsorer. Sturehof är sponsor för vår interna Sturehofliga
för våra 7-åringar. Avtalen med Intersport och Nike innebär att vi har konkurrenskraftiga och redan förhandlade priser för alla i klubben.
Våra sponsornivåer:
Huvudsponsor
Klubbsponsor
Lagsponsor
Arenasponsor
Projektsponsor
Eventsponsor
Enkel lösning för inköp
För att göra det så enkelt som möjligt för dig som är lagledare och tränare
har vi satt upp en webbshop tillsammans med Intersport. Här visas klubbens
sortiment, det vill säga de kläder som ditt lag har att välja på. Alla inköp av
träningskläder till föreningens lag ska mailas till mtrl@ifklidingofk.se eller lämnas
in till kansliet. Det är inte tillåtet att köpa kläder någon annanstans och trycka
klubbens logga på dessa.

Så här gör du för att beställa träningskläder till ditt lag:
1. Låna kläder med aktuella storlekar från Intersportbutiken.
2. Sammanställ hela lagets beställning i formuläret som finns:
ifklidingofk.se/dokument/ledare/bestallningsunderlag/lagbestallning
och maila den till mtrl@ifklidingofk.se eller lämna in den till kansliet.
3. Här anger du också detaljerna på det som ska tryckas. Kom ihåg om ni
har sponsorer som ska tryckas på kläderna att stämma av med kansliet
så de inte ”krockar” med klubbsponsorerna.
Tänk på att:
• Kolla först med kansliet så att din sponsor är ok.
•

Tryck på träningskläder, jackor, väskor från klubbens kollektion på Intersport Lidingö är ok.

•

Lagsponsorernas placering är på den nedre delen av ryggen inom måttet 250x250 mm,
samtliga i vitt

•

Initialer, inte spelarens namn, trycks endast i vitt under Nike-loggan 50x50mm.
Lagnamnet får endast tryckas på träningsväskor.

•

Det är inte tillåtet med tryck på matchtröjor och IFK-shorts, de är reserverade för våra
huvudsponsorer.
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Rätt kläder vid träning skapar klubbkänsla
Kläder för alla spelare
För att skapa samhörighet och klubbkänsla är det viktigt att alla spelare tränar
i klubbens träningskläder.
Kläder för ledare och tränare
Alla ledare och tränare inom IFK Lidingö FK ska ha klubbens kläder både på
träning och match.
Rätt kläder på match ger laget sammanhållning
Kläder för alla spelare
Värm gärna upp i klubbens träningskläder inför match!
IFK Lidingö FK har tagit fram blåvit randiga matchtröjor till alla lag. Det
här är tröjor som ditt lag får låna, som bara ska användas på match. Och som
samlas in efter match och förvaras hos lagets materialförvaltare. Laget ansvarar för att samtliga tröjor lämnas tillbaka till klubben. En förlorad tröja kostar
laget 500 kr.
Alla spelare och lag köper blå IFK Lidingö FK-shorts samt blåvitrandiga
klubbstrumpor på Intersport i Lidingö Centrum. Matchtröjorna bär klubbens
sponsorers logotyper och kan inte användas för att trycka ditt lags sponsorer
på. Tänk även på att avbytare alltid ska värma upp med väst över matchtröjan!
Reservställ = används i reserv
Vid cuper och bortamatcher kan du som är ledare låna orangea reservtröjor
på kansliet i max en vecka. Det finns ett begränsat antal reservställ så var ute
i god tid. Reservstället får endast användas när IFK är bortalag vid cuper och
vid bortamatcher om motståndalaget har blåvitrandiga matchtröjor eller liknande färger. Dessa tröjor är med andra ord inte ett alternativ till våra randiga
matchtröjor!
Kläder för ledare och tränare
Vid match bär du som är ledare och tränare alltid föreningens kläder.
Motståndare och domare ska aldrig behöva undra vilka som är ansvariga för
laget före, under och efter match. Du som är ledare i klubben får därför en
särskild ledarjacka.
Så här hanterar du ditt lags sponsorer
IFK Lidingö FK:s har regler för all sponsringsverksamhet för alla barn- och
ungdomslag från och med 5-manna till 11-manna.
Det är viktigt för alla inblandade att hanteringen av lagens sponsorer
sker på ett skattemässigt korrekt sätt. Föreningens sponsorer ska få alla de
underlag som krävs för att kunna hantera sponsorkostnaderna enligt gällande
lagar och praxis. Och kansliet ska alltid kontaktas och godkänna lagets egna
sponsorer så att de inte konkurrerar med klubbens övriga sponsorer!

Du förhandlar själv
Som ledare för ditt lag ansvarar du för förhandlingen med ditt lags sponsorer. Det är viktigt att lagsponsorn inte är en direkt konkurrent till föreningens
huvudsponsorer. Sponsorn får heller inte sälja varor och tjänster som tobak,
alkohol, etc.
Berätta om reklamskatt
Var tydlig med att informera sponsorn om att kansliet på IFK Lidingö FK är
den juridiska motparten. Och berätta alltid om det belopp ni diskuterar är
inklusive eller exklusive reklamskatt.
Fakturering av sponsor
När överenskommelsen är klar ska den sammanställas i ett fakturaunderlag
som du hittar på vår hemsida under Ledare – Profilguide. Länk för pdf:
ifklidingofk.se/dokument/ledare/fakturaunderlag/lagbestallning
Här skriver du in faktureringsuppgifter, reklamskatt etc.
Kansliet fakturerar sedan beloppet, där reklamskatten 8 procent specificeras på fakturan. Reklamskatten betalas av föreningen. IFK Lidingö FK
är inte momspliktig. IFKs avgift för administration är 400 kronor samt två
procent av sponsringsbeloppet. 200 kronor tillkommer i de fall som vi
skriver avtal.
Ditt sponsoravtal
Ett sponsoravtal skrivs för att visa vad ni kommit överens om och vem
som ska ansvara för vad. Avtalet ska också visa på prestation och motprestation enligt Skatteverkets regler.
Kansliet har ett standardavtal, som vi anpassar till ditt lags sponsorprojekt. Om sponsorprojektets värde är högre än 10 000 kr ska alltid ett
sådant avtal upprättas.
Om sponsorer vid ett lägre belopp än 10 000 kr vill ha ett avtal så
skriver du detta i fakturaunderlaget. Kontakta kansliet om du har frågor.
När pengarna kommit in på klubbens konto
Ditt Lag ansvarar för att åtagandena mot sponsorn uppfylls.Till exempel
tryck på kläder, publicering av logotyp på hemsidan och så vidare. Det är
också ditt och lagets ansvar att se till att sponsorn har betalat till kansliet
innan tryck på kläder etc görs. PE Textiltryckeri i Stockby börjar inte trycka
förrän klubben fått betalt.
Sponsorer till material
Om du får sponsorer till lagets material är det även här viktigt att du ser
till att ni inte använder material med logotyper som konkurrerar med
klubbens sponsorer.

Kontakta kansliet om du har några frågor via mtrl@ifklidingofk.se

