
Tøjregler i Ledøje-Smørum Fodbold  
 
Kontaktperson inden bestilling er Ole Barca Hansen (olebarcahansen@gmail.com) 
 
Køb af tøj:  Alt købes gennem Sportigan Værløse. 
 Tøj til prøvning kan udleveres af Sportigan efter aftale 
 Tøj skal bestilles igennem Ole Barca – også tøj et hold evt. selv finansierer.  
 
Tøj mærke:  Alt tøj hvor der er LSF logo på skal holdes i mærket Nike.  

Træningstøj, spilletøj, paradedragter med LSF logo på skal holdes i LSF’s klublinje. 
 
Sponsor:   På ryggen af trøjer og tee skal hovedsponsor ML VVS placeres. Evt. navn på ryggen, 

placeres under ML VVS sponsor. 
 
Faktura til sponsor:  Der sendes en mail til kasserer@lsf.dk, med faktureringsoplysninger på sponsoren. 

Den skal indeholde: firmanavn, adresse, postnummer, tlf, mail, beløb og om beløbet 
er inkl. eller ekskl. moms.  

 Kassereren sender en faktura til sponsoren. 
 
Sponsorlogo:  Logo til hjemmesiden og tryk fremsendes til Ole Barca.  
 
Udlevering af tøj: Tøj må først udleveres når der er en aftale om hvordan tøj skal finansieres, og det kan 

evt. gøres med delvis egenbetaling fra holdet.  
 
 

LSF Tøj line      (se tøjet på www.lsf.dk) 
 
Spilletøj:  Hvid T-shirt – sorte sorts/buks – sorte strømper  
  
OBS: LSF spiller ALTID Hvid-sort-sort. KUN hvis udehold spiller i lignende farver, skiftes til udebanetøj. 
Udebanetøj, forefindes i klubben til låns. Kontakt Ole Barca for udlevering – det findes både i børn og 
voksen. Der er ingen grundt til at bruge penge på dette.  
 
Træningstøj:  Rød overdel, sorte bukser/shorts, sorte strømper 
 Med nummer på og LSF logo og ML VVS sponsor på ryggen af bluser/Tee 
 
Trænertøj:  Blå overdel, sorte bukser/shorts, sorte strømper 
 Evt. vinterjakker, regnjakker m.m. aftales særskilt med Barca 
 Gælder også holdledere 
 
Trænertøj udleveres og bestilles via Ole Barca. Trænertøj skal tilbageleveres når man ikke længere er 
træner, eller efter nærmere aftale med Ole Barca. Årgangstræneren giver Ole besked om stop. 
 
Som træner forpligter du dig til at efterleve disse tøjregler, og er forpligtet til at give informationen videre 
til det hold / forældre man træner, så ikke der træffes andre aftaler.  
 
Ved tvivl og lignende. Kontakt da Ole Barca.  
 
Underskrift:  
 
 
______ _____________________________________  _______________ 
Dato           Navn                                                                                                  Årgang  
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