Klädpolicy
Allmänt
Huddinge AIS Friidrotts (HAIS) logotyp, typsnitt och våra färger är viktiga bärare av vårt
varumärke och därför av stort värde att upprätthålla så långt det är möjligt.
Detta gäller såväl vid tävling som vid träning.
Här följer HAIS policy för användning av kläder i samband med tävling och träning.

Tävling
•
•

•
•
•

För ungdomar upp till 14 år gäller minst HAIS gula t-shirt vid tävling.
Från det år man fyller 14 år gäller att man alltid tävlar i HAIS kompletta tävlingsdräkt
(kortbyxor eller korta/långa tights och top/linne). Då HAIS tights och shorts är svarta så
går det bra att använda även andra underdelar än de som finns hos Länna, förutsatt att de
är helsvarta.
För tävlingar i samband med kall väderlek eller motsvarande är det tillåtet att förstärka
tävlingsdräkten med tröja med kort eller lång ärm. De ska då alltid vara svarta, röda eller
gula. Tävlingslinne, alternativt T-shirt, se ovan, ska dock alltid bäras.
I samband med prisutdelning skall, om den aktive innehar, HAIS overall (överdel och
helst även underdel) alltid bäras. I övriga fall skall HAIS tävlingskläder enligt ovan bäras.
Det är inte tillåtet att trycka egna saker på tävlingsdräkten eller overallen.

Träning och uppvärmning för tävling
Den aktive väljer själv träningskläder. Finns det ett HAIS-avtal med någon
klädfirma uppmuntras den aktive att använda det märket, men det är inget tvång.
Träningsgrupp har möjlighet att efter samråd med HAIS styrelse själva ordna med enhetliga
träningskläder. HAIS huvudleverantör av kläder bör användas om möjligt. HAIS färger skall
alltid användas.
För egna tryck på träningskläderna gäller att tryck som associerar till HAIS endast får tryckas på
kläder från sanktionerad klädleverantör med HAIS färger. Exempel är träningsgruppens namn
eller liknande. Andra tryck bör undvikas.
Det är tillåtet att trycka den aktives namn på träningskläderna.
Alla tryck, text och form, ska godkännas av HAIS styrelse.
Elitaktiva med egna sponsoravtal undantas från allt ovan efter samråd i Styrelsen. För redan
anskaffade kläder som idag bryter mot policyn ovan gäller att respektive träningsgrupp själva
bedömer hur de använder kläderna framöver.

