REGLER FOR LAGSGENSER
FOR LAG TILKNYTTET NÆRBØ IDRETTSLAG

Mange lag ønsker å lage egne lagsgensere. Dette har blitt gjort i en årrekke med ulike praksiser. Vi åpner nå opp
for dette for lag som ønsker dette, men setter opp kjøreregler for hvordan dette skal gjøres. Mange har sponsorer ”rundt laget” som ønsker å bidra med mindre beløp som går til lagene. Dette gjør vi for å få kontroll over
inntektene og for at lagene skal fremstå i rett profil. Her kommer kjørereglene:
GENSERE SOM SKAL BENYTTES, BESTILLES HOS LARS GAUTE SPORT:
Det skal brukes hummelgenser

REGLER FOR REKLAME FRONT:
• Forside av genser skal KUN inneholde følgende logoer: Nærbø Idrettslag, Risa AS (hvit logo på blå genser
rød logo på hvit genser) og Lars Gaute Sport.
• Trykkes hos R. Haugseng Trading som har oppsettet på dette
REGLER FOR REKLAME BAKSIDE:
• Bakside av genser kan benyttes til reklame fra sponsorer ”rundt laget”. Vi anbefaler beløp mellom3-10000 kr
for å få logoen sin på genseren. Hensikten med reklamen
er å slippe egenandelen på genserne.
Hva er grunnmuren?
• Trykk kan bestilles hos R. Haugseng Trading og betales
av
sponsoren.
GRUNNMUREN
skal styrke det økonomiske fundamentet for Nærbø Idrettslag.
• Det kan også trykkes navn på spiller, lag, osv.
Pengene går uavkortet til driften av Nærbø Idrettslag.
Består av mange små grunnsteiner som sammen danner en kraftig grunnmur.

REGLER FOR INNHENTING AV REKLAME/SPONSOR:
En grunnstein er en keramisk flis med laserinngravert logo eller navn.
• Før innhenting av reklame/sponsor, SKAL markedssjef Jonas Edland kontaktes på
Hvor er grunnmuren?
mail: jonas@narboil.no eller telefon: 915 32 600. Dette er viktig for å kartlegge om de aktuelle sponsorene
Midt i hjertet av Nye Loen ved inngangen. Godt synlig for alle.
allerede er sponsorer i idrettslaget.
• Dette MÅ gjøres for at vi skal holde kontrollen overHvem
inntektene
og grunnmuren?
at ALT GJØRES RETT.
kan Kjøpe
Alle: Bedrifter, privatpersoner, klubber, organisasjoner.

REGLER FOR FAKTURERING
• Alle sponsorer SKAL faktureres fra Nærbø Idrettslag ved Bergliot Obrestad
• Vi trenger: navn på bedrift, kontaktperson, fakturaadresseKjøp
og beløp.
Sendes på
mail: post@narboil.no
en stein
i nærbø
iL sin grunnmur!
• 25% av fakturert beløp går til Nærbø Idrettslag
• 75% av fakturert beløp går til det aktuelle laget
• Dersom laget har jobbet for over 75.000,- i dugnad i løpet av sesongen går HELE beløpet til laget

KUN KR 100 PR MANED

REGLER FOR BESTILLING AV GENSER:
• Genser bestilles hos Lars Gaute Sport
KONTAKT MARKEDSSJEF:
Jonas Edland Mail: jonas@narboil.no

Tlf:

915 32 600
Generalsponsor Nærbø IL:

Stolte øyeblikk

