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Idrettsglede for alle....

    



Bakgrunn
Nesjar IF har utarbeidet et verdigrunnlag som gir retningslinjer for hvordan vi organiserer og styrer 
klubben – også når det gjelder profilering. I verdigrunnlaget kommer det klart fram at vi er en 
breddeidrettsklubb.

Som breddeidrettsklubb er vi avhengig av å vise nøkternhet når det gjelder bruk av penger – og våre 
sponsorer engasjerer seg i klubben for å støtte opp om barne- og ungdomsarbeidet i lokalmiljøet.

Basert på disse «rammene» har vi etablert retningslinjer for profilering på klubbens drakter og 
treningsdresser:

• Nesjar IF skal spille med blå drakt, hvit shorts og blå strømper
• Bortedraktene skal være hvite med samme sponsorer som på ordinære drakter. Farger på 

shorts og strømper er det samme som ved bruk av hjemmedrakter.
• Drakter skal kunne benyttes over flere sesonger – derfor tillates ikke navn på draktene.
• Klubben har løpende avtale med utstyrsleverandører – som reforhandles hvert 3-4 år. Merke 

på drakter, treningsdresser og annet utstyr - innkjøpt av klubben - skal følge det merke som 
utstyrsleverandøren forhandler og som klubben har gjort avtale om. I perioden 2010-01-01 til 
2014-12-31 er dette Albert Bøe Sport og Fritid AS (Sport 1) og Adidas.

• For at kvalitet på drakter ikke skal variere fra lag til lag så skal nye draktsett bestilles hos 
utstyrsleverandøren.

• Trykk på drakter skal skje iht. avtale med utstyrsleverandøren – og utstyrsleverandøren står 
fritt til å velge trykkeri. Vi forholder oss kun til utstyrsleverandøren som er ansvarlig for 
garanti – også på trykkingen.

• Hvis en sponsor ønsker å bidra med nytt draktsett til lag i klubben (gjelder ikke A-lag Fotball 
og Futsal) så er klubben takknemlig for dette – og det vil være mulig å trykke firmaets logo på
brystet av draktene under hovedsponsorene (se illustrasjon).

• Det er ikke mulig å trykke Nesjar-logo på andre effekter/klær/annet uten forhåndsgodkjenning
av kontaktperson i styret. I 2014 er dette Asta K. Waale.

• Logo til våre hovedsponsorer skal være med på alle drakter og treningsdresser. Det er mulig å 
trykke initialer på treningsdressene iht. skisse. Eventuelt navn kan trykkes under web-adresse.

Drakt: 
Tall Futura på håndball foran 7,5 cm på fotball 
bak 20 cm, ikke allmade på tallet.

Det skal ikke personnavn bak på drakten.



Helgeroa, august 2013 - Styret

Dress: 
Albert Bøe 9 cm, Faugstad 9 cm, Nevlunghavn 
10 cm, Larvikbanken 12 cm, Norrek 10 cm og 
Meny 10 cm

Bokstaver på initialer er Swiss 4 cm el 3 cm, 
kommer an på str på dressen. Tall er futura

Dress bak: 
Nesjar I.F.  (Str 4 på Zip og str 3 på 
overtrekksdress og barn) og nesjarif.no er skrift 
Swiss.  


