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Til medlemmer i Sportsklubben Nationalkameratene 

Trondheim 19. mars 2018 
 
Instruks for kjøp av spilledrakter i Sportsklubben 
Nationalkameratene 
Spillerdrakt må kjøpes fra det året de fyller 8 år (dvs fra våren i 2.klasse). Ballskolen låner drakter av 
klubben første år. 
For å kunne bestille spillerdrakt via Explendo må spiller ha fått tildelt et draktnummer. Trenere eller 
lagleder bestemmer dette. Nummeret skal sendes materialforvalter. 
Klubben dekker deler av spillerdrakten, shortsen og strømpene. Pris for medlem på spillerdrakt er 
pdd 200 kr for spillertrøye, 100 kr for shorts og 50 kr pr strømpepar. Spillertrøyene for håndball og 
fotball koster det samme. 
Shortser og strømper til ballskolen dekkes av klubben. 
Det er ønskelig med like spilledrakter på laget i kamp. Om noen ikke skulle ønske å ha navn på 
spilledrakten ønsker ikke klubben å pålegge noen det. Det er ønskelig at man innad i laget blir enig 
om man skal ha fornavn eller ikke på spilledrakten. Det er kun tillatt å trykke fornavn på 
spilledrakten. 
Om et lag blir enig om å benytte f.eks. håndballdrakter også i fotballsesongen er dette i orden for 
klubben. Det er ønskelig at man innad i laget blir enig om dette slik at spilledraktene blir like. Hvis 
man velger å bruke kortermet trøye og trenger noe varmere under, er det ønskelig at man bruker 
rød undertrøye for å beholde draktfarge. 
Klubben dekker kostnadene i forbindelse med ekstra drakter til hospitering for de lagene skulle ha 
behov for det.  
Klubben dekker kostnader til keeperdrakt, samt at klubben dekker kostnader for intill 400 kr for 
keeperhansker og 500 kr for keeperbukse. Dette gjelder for lag som spiller 7-er fotball eller høyere. 
Klubben dekker disse kostnader for intill 2 keepere pr lag. Kostnader utover dette, dekkes av 
lagskasse. Materialforvalter må kontaktes før kjøp av keeperhansker og keeperbukse klubben skal 
dekke deler av. Man kan ikke benytte seg av dette uten at materialforvalter har avklart slikt kjøp 
med G-sport. 
For de minste dekker klubben keeperhansker som kjøpes inn av klubben. 
Klubbens «kampuniform» er spilletrøye, hvit shorts og blå sokker i fotball, og spilletrøye og blå 
shorts i håndball. Klubben ser på muligheten til å samkjøre fargen på fotball & håndballshortsene i 
National.   
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Om et lag ønsker å bestille drakter samlet er dette mulig. Dette må isåfall sendes som en felles 
bestilling for laget og administreres av lagleder på det aktuelle laget. Bestillingen sendes 
materialforvalter. Laget mottar da en faktura som må betales av lagskassen. Dette kan være aktuelt 
ved kjøp av f.eks reservedrakter/bortedrakter. 
Det er ikke tillatt med egne sponsorer pr lag. Klubben subituerer spilledrakter, shorts og strømper, 
og ønsker å holde den flotte og unike drakten vår så ren som mulig. Det er tillatt med egne 
sponsorer på overtreksdrakter, bager etc. 
Med vennlig hilsen styret i Sportsklubben Nationalkameratene 


