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Q&A FÖR KLUBBPROFIL ÄNGBY IF 
 
VARFÖR HAR VI BYTT ÅTERFÖRSÄLJARE TILL XXL?  
Vi hade utmaningar i vårt tidigare materialavtal & valde därför att 
leta efter bättre passande återförsäljare för vår klubb.  
Ett stort behov som vi saknat de senaste åren är möjligheten att 
kunna köpa våra Ängby IF kläder i fysisk butik, inte bara online.  

XXL har kunnat tillgodose dessa önskemål och erbjuder dessutom marknadens mest 
förmånliga priser - vi har därför tecknat ett 4-årigt avtal med XXL som vår samarbetspartner, 
från och med 2023-01-01.  
 
ÄR ADIDAS FORTFARANDE VÅRAN LEVERANTÖR? 
Ja. Vi har haft Adidas i många år och kommer fortsätta med Adidas ytterligare 4 år i och med 
det nya avtalet vi tecknat.  
 
HAR ADIDAS NY KOLLEKTION FRÅN 2023? 
Adidas uppdaterar sin kollektioner mellan säsonger. Uppdateringar för i år är våra 
matchtröjor i ny modell som heter Tabela 23 & överdragskläder (långbyxor och zip-tröjan), 
ny modell  - Tiro 23. Strumporna har också uppdaterats i och med i år, modell Adi Sock 23.  
Översikt av våra nya klubbkläder finns i bifogad PDF. Våran nya klubbprofil kommer finnas i 
lager från 1/3 2023 med påfyllnad av storlekar under säsongen. 
 
 
GÄLLER AVTALET MED ADIDAS BÅDE FÖR FOTBOLL OCH INNEBANDY? 
Ja när det gäller kläder är Adidas vår leverantör både i fotboll och innebandy och alla 
ledarkläder samt även alla fotbollar vi köper in. För specifik innebandyutrustning, tex 
målvaktskläder, kommer vi att ha ett separat avtal med ett innebandymärke som 
kompletterar avtalet med XXL och Adidas.  
 
VILKET MÄRKE KOMMER VI HA FÖR SPECIFIKA INNEBANDY PRODUKTER? 
Vi håller på med en upphandling rörande detta och kommer att ha ett specifikt avtal för 
innebandyn klart i god till inför säsongen 2023/2024.  
 
 
HUR GÅR JAG TILL VÄGA FÖR ATT KÖPA ÄNGBY KLÄDER VIA XXL online? 
Klubbshopen hos XXL nås från Ängby IF’s hemsida Ängby IF | XXL 
I shopen registrerar man ett konto samt uppger sitt medlemskap i 
Ängby IF. Varje köp en Ängby medlem gör ger klubben 3% cashback 
på det totala köpet – detta gäller alla typ av köp samt både butik & 
online. Leverans går att få till utlämningsställe, till hemadress eller 
till XXLs butik i Bromma Blocks. Leveranstid 2-5 arbetsdagar.  
 
KOMMER DET GÅ ATT KÖPA ÄNGBY KLÄDER I XXL BUTIK?  
I XXLs butik i Bromma Blocks finns hela sortimentet tillgängligt men köp görs enligt nedan: 
 

https://teamsales.xxl.se/club/aengby-if


 

 

General Information 

- Produkter utan print/klubblogga (tex shorts, strumpor) kan köpas hos XXL i Bromma 
Blocks.  
 

- Produkter med print/klubblogga (tex tröjor, byxor, jacka) finns för utprovning av storlek i 
butik men köpen görs online.  
 

- Vårt fulla sortiment av klubbkläder finns att köpa hos XXL online.  
 
KOMMER DET FINNAS PROVSTEGE FÖR UTPROVNING AV STORLEKAR I KLUBBHUSET? 
Tyvärr kommer vi inte kunna tillhandahålla alla storlekar av vår klubbprofil i klubbhuset men 
i XXL:s butik i Bromma finns alla storlekar tillgängliga för utprovning.  
 
 
VARFÖR HAR VI BYTT FÄRG PÅ VÅRA SHORTS I DEN NYA KLUBBPROFILEN?  
Vi har i vår nya klubbprofil valt att frångå våra vita match shorts. Under de senaste åren har 
många lag & föreningar bytt från vita shorts till svarta, då vitt är en ofördelaktig färg för 
tjejer under sin menstruation. Många tjejer känner sig obekväma & de finns de som väljer 
att avstå från spel med anledning av de vita shortsen. Det här vill vi i Ängby IF givetvis lyssna 
till & motverka, vilket är förklaringen till vår förändring.  
 
Grunden till beslutet, som tagits i Ängbys styrelse, är en analys av SvFF & andra föreningars 
ställningstagande. SvFF har ett pågående initiativ som heter ”Alla dagar” som handlar om 
just den här viktiga frågan. Vi som stor förening med stort antal kvinnliga spelare har ett 
ansvar att skapa bästa möjliga förutsättningar och göra vårt yttersta för att inte skapa 
situationer som skapar sämre förutsättningar för våra spelare. Därför har vi fattat beslut om 
att gå över till svarta shorts och att dessa används både i träning och match. Svarta shorts för 
alla spelare blev ett givet beslut ut för att vara jämställda. 
 
SvFF initiativet ”Alla dagar”  
SvFF utbildar föreningar om mens - Organisation och samhälle (svenskfotboll.se) 
 
Reymersholms IK är en av de första klubbarna att göra just den här förändringen.  
Svarta shorts istället för vita - stor betydelse för tjejerna - Förening och aktiva 
(svenskfotboll.se) 
 
 
MÅSTE ALLA HA SVARTA SHORTS INFÖR SÄSONGEN 2023? 
Ängby IF som förening tror på hållbarhet och har en cirkulär inställning.  
Vi vill därför inte att någon ska behöva göra sig av med hela kläder utan ser att vi under en 
tid kommer fasa ut de vita shortsen. Därmed kan alla ungdomslag fortsätta spela i vita eller 
gröna shorts under 2023, men vi vill dock att alla i laget ser likadana ut i matcherna så varje 
lag får bestämma internt vilken shortsfärg man vill spela i under 2023. Från och med 
säsongen 2024 är tanken att alla ungdomslag ska spela i svarta shorts.  
 
 
 
 

https://svff.svenskfotboll.se/nyheter/2023/01/alla-dagar-pilotforeningar/
https://aktiva.svenskfotboll.se/nyheter/2020/7/svarta-shorts/
https://aktiva.svenskfotboll.se/nyheter/2020/7/svarta-shorts/
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VILKA FÖRÄNDRINGAR SKER I KOLLEKTIONEN FÖR LEDARE? 
I kollektionen för ledare byter vi färg på t-shirten från vit till grå och vi adderar en grå 
ziptröja. Det innebär att kollektionen för ledare är svarta långbyxor, grå t-shirt, grå ziptröja 
och svart allvädersjacka. Föreningen tillhandahåller en uppsättning vardera till alla ledare.  
För de ledare som vill komplettera med shorts och/eller vinterjacka går det att göra på egen 
bekostnad via vår klubbshop hos XXL.  
 
KOMMER BEFINTLIGA TRÄNARE FÅ DE NYA LEDARKLÄDERNA? 
Befintliga tränare kommer att få de nya ledarkläderna i form av grå t-shirt och grå zip-tröja. 
Då det är väldigt tidskrävande att lösa detta för alla klubbens ledare en och en vid olika tider 
kommer vi erbjuda gemensamma tillfällen för uthämtning. Vi återkommer med separat 
inbjudan kring detta.  
 
 
KAN ETT LAG GÖRA EN GEMENSAM BESTÄLLNING? 
Det finns möjlighet för ett lag att gå ihop och köpa gemensam utrustning som inte klubben 
tillhandahåller, tex shorts, t-shirt för träning och överdragskläder. Klubben har ett särskilt 
formulär för detta, kontakta kansli@angbyif.se 
 
KAN VI SOM LAG TA IN EN SPONSOR SOM FINANSIERAR INKÖP AV KLÄDER TILL HELA LAGET? 
Ja det går att göra. Föreningen har tagit fram en policy för detta. Om ni vill veta mer kan ni 
kontakta kansli@angbyif.se.   
 
KAN MAN HA SITT NAMN PÅ RYGGEN?  
Vi har tidigare erbjudit möjligheten att addera namn på ryggen vid en gemensam beställning. 
I samband med att vi sett över vår material policy i föreningen har vi tagit bort denna 
möjlighet. De spelare som har en tröja med namn kan fortsätta med den tröjan under 2023.  
 
KAN MAN HA INITIALER PÅ SINA ÖVERDRAGSKLÄDER? 
Det är inte möjligt vid en enskild beställning från XXL:s klubbshop men det är möjligt vid en 
gemensam lagbeställning som går via kansliet. Kontakta kansli@angbyif.se 
 
 
HUR SÄKERSTÄLLER VI SOM LAG ATT VI FÅR ALLT MATERIAL SOM VI BEHÖVER? 
Med det nya materialavtalet kommer vi börja tillämpa en ny modell för hur materialet till 
lagen tilldelas. Under 2022 har varje lag inkommit med sina behov ett lag i taget under hela 
året vilket har skapat mycket administration för kansliet med många små beställningar som 
lagts flera gånger under året. Framöver kommer vi istället samla ihop alla önskemål för 
fotbollen i oktober och lägga en större gemensam beställning i november som sedan 
levereras från klubbhuset till alla fotbollslag på en och samma gång inför seriestart. På 
motsvarande sätt kommer vi göra med innebandyn där vi kommer samla ihop alla önskemål 
i april och lägga en större gemensam beställning i maj som sedan levereras från klubbhuset 
till alla innebandylag på en och samma gång inför seriestart.  
 
Eftersom vi har ont om förråd i klubbhuset kommer vi ha svårt att bygga upp ett större eget 
förråd i klubben för utdelning av material under säsongens gång. Utan vi kommer enbart ha 
en mindre uppsättning av material till lag som får fler spelare och därför behöver mer 

mailto:kansli@angbyif.se
mailto:kansli@angbyif.se
mailto:kansli@angbyif.se
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material.  Detta innebär att det är väldigt viktigt att lagen gör en korrekt inventering i 
april/oktober samt att lagen tar väldigt väl hand om det material som delas ut från kansliet 
så att inget material försvinner.  
 
 
VILKEN MÅLVAKTSUTRUSTNING INGÅR FÖR FOTBOLLSLAGEN? 
Vi kommer se till så att alla lag har en målvaktströja och ett par målvaktshandskar per serie 
som laget är anmält till, plus en extra uppsättning per lag för att möjliggöra för fler spelare 
att testa målvaktsrollen.  
 
HUR KOMMER TILLDELNINGEN AV MATERIAL TILL FOTBOLLSLAGEN SKE INFÖR 
FOTBOLLSSÄSONGEN 2023? 
Vi gjorde under hösten 2022 en uppskattning av hur mycket material som behövde köpas in 
till fotbollslagen och gjorde utifrån detta en större beställning i november. Sedan gick vi ut 
med en förfrågan till alla fotbollslag om materielbehov i december/januari. Vi har nu 
sammanställt denna och påbörjat dialogen med XXL om när allting kan levereras tillsammans 
med den större beställningen vi redan gjort. Vi räknar med att kunna återkomma i mitten av 
mars med information om när, var och hur alla fotbollslag kan få sitt material inför säsongen. 
Vår utgångspunkt är att alla lag ska få allt material de behöver, eventuellt kan det vara någon 
enstaka produkt som har leveransproblem hos XXL/Adidas och därför kommer att levereras 
senare.  
 
HUR SER FÖRENINGENS POLICY UT FÖR TILLDELNINGEN AV MATERIAL TILL 
FOTBOLLSLAGEN? 
 
Vi har under 2022 och nu under 2023 genomfört ett omfattande arbete med att fylla på med 
material till alla lag, och som förening tagit hela kostnaden för detta. Inför seriestart 2023 
har vi utgått från det antal som rapporterats in till oss från lagen via formulär i 
december/januari och utifrån det fyllt upp så att alla ska ha material enligt den 
inventarielista som föreningens kansli tagit fram och haft som utgångspunkt.  
 
Framöver kommer vi som förening utan kostnad för lagen tillhandahålla västar och bollar i 
ny storlek när man byter spelform samt utan kostnad för lagen ersätta allt material som är 
trasigt eller slitet så det inte är funktionsdugligt. Detta kommer fotbollslagen få rapportera in 
till oss på kansliet i en årlig inventering i oktober varje månad som vi sedan kommer 
omvandla till ett beställningsunderlag till XXL så att materialet kan levereras utan kostnad till 
lagen i början på nästkommande år. Vid inventeringen kommer vi även ta emot önskemål 
kring nytt material som ersätter försvunnet material och beställa detta via XXL. Dock 
kommer inte föreningen stå för kostnaden för detta material utan kostnaden för försvunnet 
material kommer att debiteras lagens lagkassor.  
 
Då vi vill ha ett cirkulärt förhållningssätt och syn på föreningens material vill vi att alla lag 
lämnar in bollar och västar och matchtröjor i fel storlek när uthämtning sker av bollar, västar 
och matchtröjor i rätt storlek - så att detta material kan återanvändas i föreningen.  
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