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IF Udds logotyp, typsnitt och färger är vårt varumärke som det är viktigt att visa upp och vårda.
Detta gäller såväl vid tävling som vid träning. Nedan följer IF Udds policy för användning av kläder
i samband med tävling och träning. Det är vår förhoppning att medlemmarna kommer att följa
policyn så gott det går, förutsatt att möjligheten har funnits att införskaffa klubbkläder sedan
medlemskapet inleddes.
Tävling:
–

För alla tävlande gäller det att ha minst IF Udds svartvita funktions-t-shirt, helst
kompletterad med svarta tights eller kortbyxor, av valfri modell.

–

För aktiva medlemmar 12 år och uppåt rekommenderas att man tävlar i IF Udds
kompletta tävlingsdräkt av valfri årsmodell (kortbyxor/tights och top/linne).
Nytillkomna eller sparsamt tävlande medlemmar kan emellertid nöja sig med att
följa punkten ovan.

–

Vid deltagande i regionsmästerskap för 13-14-åringar ska i första hand IF Udds
kompletta tävlingsdräkt bäras, men om den aktive inte innehar sådan kan IF
Udds svartvita funktions-t-shirt och svarta tights eller kortbyxor även godkännas.

–

Vid deltagande i SM för 15-åringar och uppåt ska IF Udds kompletta
tävlingsdräkt av valfri årsmodell bäras.

–

För tävlingar i samband med kall väderlek eller motsvarande är det tillåtet att
förstärka tävlingsdräkten med icke tävlingsriktiga långa tights och tröja med kort
eller lång ärm. Tävlingslinne, alternativt svartvit t-shirt, se ovan, ska dock alltid
bäras ytterst.

–

I samband med prisutdelning ska, om den aktive innehar, någon av IF Udds
overaller (överdel och helst även underdel) alltid bäras. I övriga fall ska IF Udds
tävlingskläder enligt ovan bäras.

–

Det är inte tillåtet att på egen hand trycka saker på tävlingsdräkten eller
overallen, med undantag för elitaktiva som i samråd med styrelsen kan tillåtas ha
en personlig sponsor på tävlingsdräkten.

Träning och uppvärmning inför tävling:
–

Den aktive väljer själv träningskläder, men det är ett önskemål att IF Udds
träningskläder används så ofta som möjligt.

–

Någon av IF Udds overaller, om den aktive innehar, bör bäras under
uppvärmning inför tävling.

