
TRÆNER/LEDER: ______________________________________ 

 

Information om leverandør og indkøbsaftale imellem Sportigan og Havdrup Fodbold 
 
Pr. 1/1 2017 er der indgået aftale imellem Sportigan og Havdrup Fodbold, som vil være gældende fra 1/1 2017 til 
31/12 2019. 

Det er vigtigt for Havdrup Fodbold, at alle vore trænere og ledere er informeret om den gældende aftale og hvad 
denne indebærer og derfor vil vi bede dig gennemlæse dette skriv og nederst bekræfte med din underskrift, at du 
har læst, forstået og vil efterleve aftalens betingelser, som beskrives herunder. 

Alt beklædning og andre produkter som bærer HGI logo og som spillerne benytter til at repræsentere Havdrup 
Fodbold skal indkøbes via Klubbens aftale med Sportigan og skal være af mærket Hummel.  

Klubben har udvalgt de produkter, som må benyttes med HGI logo og benyttes til, at repræsentere Havdrup Fodbold 
og disse findes på klubbens side hos Sportigan. 

Alt indkøb forgår via bestyrelsen, Berit Schau Nielsen, er klubbens kontakt. Bestilling afgives til Berit og så står hun 
for bestilling, indkøb mm. 

Hvis købet foretages i samarbejde med en sponsor skal der udarbejdes en kontrakt forud for bestilling. Dette gør sig 
gældende uanset hvilken type sponsoraftale der er indgået og betingelserne heri. Berit Schau Nielsen er ansvarlig for 
udarbejdelse af kontrakter. 

Der må ikke påtrykkes sponsorlogo på nogen produkter som bærer HGI logo fra konkurrerende virksomheder til 
Hummel og Sportigan. 

Sportigan´s logo har fast reklameplads i nakken på alle klubdragter. 

Alle produkter der udleveres til trænere og ledere skal returneres til klubben såfremt denne fratræder. 

Såfremt en træner eller leder ønsker, at få del i Sportigan´s fordelsprogram skal denne tilmelde sig Sportigan Køge´s 
kundeklub.  

Trænere og ledere i Havdrup Fodbold må ikke misbruge fordelsprogrammet. 

 

De produkter som hvert hold har pr. 1/1/2017 og som ikke allerede er af mærket Hummel må benyttes indtil der 
foretages indkøb af f.eks. nyt spillertøj, klubdragt mm. Når der er indkøbt nyt forventes det, at holdet som helhed 
overgår til produkter fra Hummel, som foreskrevet ovenover. 

 

Jeg har læst og forstået ovenstående og bekræfter hermed, at jeg som træner og leder vil efterleve klubbens 
indkøbspolitik. 

 

Havdrup D.       /           -  

 

Underskrift: _______________________________________________________________________________ 


