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Klädpolicy för Turebergs Friidrottsklubb
Som aktiv och tränare i Turebergs Friidrottsklubb är du vårt ansikte utåt och det är du som syns på
träningar och tävlingar. Vi representerar klubben dels genom hur vi uppför oss på friidrottsarenan
och dels genom hur vi går klädda. Därför har Turebergs Friidrottsklubb tagit fram en tydligare
klädpolicy som gäller både för aktiva och tränare.

Aktiva:
När du tävlar för Turebergs Friidrottsklubb ska du bära reglementsenliga tävlingskläder.
Det innebär att:
-

-

Om du tävlar och är mellan 7–11 år gammal, behöver du endast ha en blå Tureberg T-shirt
(från Craft) på dig.
Om du tävlar och är mellan 12–14 år, ska du använda Turebergs tävlingskläder (linne/top och
byxa/shorts) som är från Craft.
Om du tävlar och är mellan 15–35 år, ska du använda dig av Turebergs tävlingskläder
(linne/top och byxa/shorts) som är från Craft*. Vid svenska mästerskap så ska även
överdragskläder (tröja/jacka/byxa) från Craft användas vid uppvärmning/nedvarvning samt
vid prisutdelning.
Vi uppmuntrar även att aktiva mellan 12–35 år, använder sig av en blå Turebergs T-shirt från
Craft vid träning i Sollentuna Friidrottshall och på Sollentunavallen
Om du är veteran, 35 år eller äldre, och tävlar, ska du använda dig av Turebergs
tävlingskläder (linne/top) från Craft.

När nya träningsgrupper startas upp samt barn i Parafriidrottsgrupp, får barnen en Craft T-shirt när
de betalar träningsavgiften (gäller första terminen). När barnen har vuxit ur den tröjan går det att
köpa nya plagg via länk från vår hemsida.
* Aktiva som kan uppvisa avtal från annan leverantör får använda dessa kläder. Förutom vid SMtävlingar, SAYO och Sollentuna GP.

Tränare:
-

Tränare ska använda blå lång- eller kortärmad Turebergs tröja eller vindjacka från Craft i
samband med träning och tävling.
Tränare ska använda blå lång- eller kortärmad Turebergs tröja eller vindjacka och svarta
byxor från Craft vid SM-tävlingar, SAYO och Sollentuna GP.

Styrelse och kanslipersonal
Personer i Turebergs friidrottsklubbs Styrelse och kansli ska bära Turebergs-piké eller vindjacka när
man representerar Turebergs friidrottsklubb.

Klädbeställningar:
Du beställer lätt nya kläder från vår klädleverantör Craft (via Intersport i Barkarby).
Se instruktioner på www.turebergfriidrott.se

