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Inledning
AIK Ungdomsfotboll ska inte bara uppträda bäst på och runt en fotbollsplan, vi ska även se bäst ut i
samband med våra aktiviteter. ”Smokinglir i skruvdobb” är ett välkänt begrepp i vår fotbollskrets. För
att nå dit behövs struktur och en vilja från alla att vi försöker dressa oss enhetligt efter klubbens
klädprofil.

Bakgrund
AIK är en av Sveriges ledande idrottsföreningar med internationellt gott rykte.
Vi har ca 1500 aktiva ungdomsspelare och närmare 400 ledare. Vi har sedan länge ett väl fungerande
samarbete med Stadium som distributör av vårt material allmänhet och med Teamsales i Bromma
Blocks i synnerhet. Hos Stadium gör vi alla våra inköp av idrottsmateriel.
Sedan 2018 använder vi oss så långt det är möjligt av märket Nike på inköp och nyttjande av
idrottsmateriel.

Syfte
AIK Ungdomsfotboll är en förening som skall förknippas med en tydlig linje och ett enhetligt utseende.
Föreningen skall verka för att lagen si så stor utsträckning som möjligt bedriver verksamheten i den
för året utsedda klädprofilen.
Syftet är därför att skapa tydliga riktlinjer för vilka förhållningsregler som gäller för ledare och utövare
inom ramen för AIK Ungdomsfotbolls verksamhet.

Övergripande mål
AIK Ungdomsfotboll har som mål att samtliga utövare bedriver verksamheten iförda Nikemateriel eller
i vissa undantagsfall Stadiums eget märke. Över tid är också vår målsättning att alla deltagare även
reser till och från aktiviteter iförda utrustning från Nike.

Matchkläder
AIK Ungdom spelar så ofta som möjligt alltid i sina svarta matchtröjor. Vi spelar i vita tröjor när så
krävs av domare (alltså när hemmalaget har liknande färg). Vid speciella tillfällen, ex. vid extrem
värme kan det, om möjligt, vara bra att spela i det vita stället av hälsoskäl.
Lag som är 13 år och äldre lånar matchställ (vita shorts, svart tröja och vit tröja) av AIK
Ungdomsfotboll. Dessa kommer att kvitteras ut av materialansvarig ledare från AIK Ungdomsfotbolls
kansli. Borttappade plagg kommer att få ersättas genom avdrag på kommande lagbidrag.
Spelare 7-12 år köper sina egna matchställ (svart tröja och vita shorts). För nytillkomna spelare
rabatterar AIK första matchstället med 300 kr något som dras av på spelarens deltagaravgift. Således
betalar man fullpris vid själva köpet av kläderna. Nya lag gör en lagbeställning av matchkläder medan
nytillkomna spelare hanterar inköp själva i god dialog med lagets materialansvarige så de beställer
rätt numrering av den.
Samtliga spelare köper egna svart/gula matchstrumpor. Undantaget är målvakter från 13 år samt våra
äldsta akademilag som spelar i nationella serier, U16, U17, F17 och F19 där klubben tillhandahåller
detta.
Genom ägandet av sina egna matchkläder kommer man kunna få en korrekt storlek som man själv
bestämmer och inte den ”kollektiva” storleken som tidigare. Man slipper också ”dela” kläder med
andra spelare där hygien blir en plusfaktor. Ledarna slipper se till att tvätt av alla tröjor genomförs
mellan matcherna eller samla in ställ som spelarna har hemma när de slutar eller vid interna byten av
matchställ mellan åldrarna. När spelare slutar i AIK eller växer ur sina kläder kommer de nu att ha ett
minne att spara eller kanske ett syskon som kan ärva.
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Träningskläder
Även i träning använder vi Nike och de produkter AIK Ungdomsfotboll tillsammans med Nike och
Stadium valt till årets kollektion. Dessa finns i vår profilguide som du hittar enklast på
https://www.laget.se/aik/Document under fliken Materiel. I Stadiumbutikerna på Mall of Scandinavia
och i Solna Centrum finns stora delar av vår kollektion att inhandla för individer utan förbeställning.
Lagbeställningar ska dock göras via profilguiden eller hos Teamsales i Bromma blocks.

Målvakt
Lagen kommer att få låna målvaktströja och byxor av AIK varför vi rekommenderar att alla 7-12
åringar beställer utespelartröjor. Vi anser inte att målvakterna ska vara fasta i sin position utan bör
även spela ute ibland och då behöver de en matchtröja. Lagen bör se till att det finns
målvaktshandskar att låna. Detta kan hämtas ut från lagens materielbidrag.

Ledarkläder:
Alla tränare till lag 7 år och äldre kommer att få ett ledarpaket innehållandes som minst:
En t-shirt, ett par shorts, en långbyxa, en långärmad vit tröja, regnjacka samt en coachjacka. Tränare
i 5-6 årslagen får det mindre paketet som är detsamma förutom coachjackan då dessa inte tränar ute
på vintern.
En lagledare/administratör per träningsgrupp får den vita långärmade tröjan.
Vill man ha fler kläder än det vi kan erbjuda gäller eget köp. Undantag från detta kommer göras på
heltidsanställda tränare som har dubbla uppdrag med både skolpass på dagtid och med lagen på
kvällstid.
Vi kommer inte heller att ha några initialer på ledarkläderna och ledarna får inte heller trycka det
själva även om de betalar för trycket. Detta gäller även på plagg som ledare bekostar själva då vi vill
att alla kläder är enhetliga.
Ledarkläder ska finnas för uthämtning i AIK Ungdomsfotbolls kanslilokaler.
OBS!
De kläder ledarna erhåller av klubben är ett lån och ska återlämnas efter avslutat uppdrag inom AIK.
Kläderna håller i mer än ett år om de vårdas väl och endast används i samband med AIK-aktiviteter
och inte privat.

Övrigt träningsmateriel
Träningsmateriel som västar, konor, Pugh-mål ska inhandlas hos Stadium men behöver inte vara av
märket Nike. Teamsales i Bromma vet vilka modeller/märken vi använder oss av där vi inte kan eller
behöver använda Nike-produkter. Bollar ska vara av märket Nike.

Numrering av matchtröjor:
Alla U-lag (flick och pojk) har nummer 25-49 (ej 27 och 35 som är mv-nummer) på sina tröjor.
Alla övriga lag (akademi samt pojk/flicklagen) har nummerserier om 2-24 (ej nr 1 som är publikens
nummer i AIK och nr 13 som är mv-nummer i AIK).
Nummer som ej får sättas på utespelartröjor är alltså nr 1, 13, 27 och 35. Nr 35 är till för de lag som
har 3 målvakter. Nr 13 och 27 ordinarie målvaktsnummer.
På detta sätt underlättar vi förhoppningsvis logistiken när spelare behöver lånas mellan de olika
nivåerna. Lagen 7-12 år får också låna en reservtröja till varje lag med siffra 50-59 om man ex.
behöver låna in någon spelare.
Det finns olika sätt för lagen mellan 7-12 år att bestämma vilka nummer spelarna ska ha.
Det enklaste och vår rekommendation är att lotta ut detta. Matcherna och spelarens utveckling avgörs
inte efter siffran på ryggen.
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Reklam/tryck
Lagen/spelarna inte får trycka någonting själva på matchkläderna. Det är inte tillåtet att ex. trycka
namn på matchtröjorna, även om man inhandlat dessa själv. Sponsortryck är således inte heller
tillåtet att trycka på matchkläder. De tomma ytor som finns på matchställ tillhör klubben och inte
individen eller lagen.
Däremot kan lagen trycka sponsortryck på träningsutrustning, väskor etc. under förutsättning att det
inte krockar med våra huvudsponsorer i klubben. Är man osäker kollar man bäst av det med AIK
Ungdomsfotbolls marknadsansvarige. Initialer och/eller numrering är också tillåtet att trycka på
träningsutrustning men inte namntryck.

Betalning
Alla lag och individer som beställer materiel står själva för kostnaderna. Klubben är inte
betalningsskyldig för lagens materielbeställningar så inga fakturor ska/kan skickas från Stadium till AIK
Kansli på lagmateriel. Normal leveranstid för beställt materiel är 3-5 veckor.

Materielbidrag:
För er som vill beställa lagmaterial (bollar, västar, koner, mv-handskar, sjukvård etc.) kan göra det
hos Teamsales Stadium i Bromma genom ert lagbidrag. Ni kan läsa mer om det i klubbens
verksamhetsplan under avsnitt Ekonomi. Den som beställer/hämtar ut detta materiel kommer att
behöva legitimera sig vid uthämtning.

Klädprovardag
Vår målsättning är att årligen, under första kvartalet, genomföra en gemensam klädprovardag för alla
spelare/ledare i AIK Ungdomsfotboll tillsammans med Stadium och Nike.

Information
Beställningar av kläder görs enklast på www.stadiumteamsales.se/aik där ni också kan hitta
profilguiden för AIK Ungdomsfotboll. På https://www.laget.se/aik/Document i mappen ”Material” finns
det en lathund om tillvägagångssätt för beställning av materiel.
Kontakt med Stadium kan även tas via mejl på teamsales.bromma@stadium.se eller telefon nummer
010–4528294. Vill man kan man även besöka Teamsales på Stadium i Bromma blocks.
I Stadiumbutikera på Mall of Scandinavia och i Solna Centrum finns stora delar av vår kollektion att
inhandla utan beställning.
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