
   
 

RETNINGSLINJER FOR UTDELING AV UTSTYR 

MEDISINVESKE (10-11 år) 

Alle lag får tildelt medisinveske før sesongstart som J/G10. Disse medisinveskene samles inn når 

sesongen er ferdig (utstyr som ikke er engangs skal ligge i vesken), fylles opp med utstyr og leveres ut 

ved sesongstart: 

USTYR ANTALL 

Isposer 5 stk. 

Tape 3 stk. 

Kompresjonsbandasje 1 stk. 

Plaster og gnagsår 1 stk. 

Taktikktavle Deles ut på forespørsel, forutsetter 
at vi har tilgjengelig (prinsipp om at 
eldste får tilbud først) 

Saks 1 stk. 

 

Om lagene har behov for utstyr utover det som tildeles fra avdelingen, må de selv stå for innkjøp av 

dette.  

 

MEDISINVESKE (12-15 år) 

Alle lag får tildelt medisinveske før sesongstart som J/G10. Disse medisinveskene samles inn når 

sesongen er ferdig (utstyr som ikke er engangs skal ligge i vesken), fylles opp med utstyr og leveres ut 

ved sesongstart: 

USTYR ANTALL 

Isposer 10 stk. 

Tape 5 stk. 

Kompresjonsbandasje 2 stk. 

Plaster og gnagsår 1 stk.  

Varmekrem 1 flaske 

Taktikktavle Deles ut på forespørsel, forutsetter 
at vi har tilgjengelig (prinsipp om at 
eldst får tilbud først) 

Saks 1 stk. 

 

Om lagene har behov for utstyr utover det som tildeles fra avdelingen, må de selv stå for innkjøp av 

dette. 

 

 

 



   
 

LAGSSEKK (6-9 ÅR) 

Alle lag skal få tildelt lagssekk i alderen 6-9år. Denne lagssekken samles inn når sesongen er ferdig 

Lagssekk leveres inn for gjennomgang og oppfylling av utstyr for kommende sesong. Samme regler 

gjelder her: Om lagene har behov for utstyr utover det som tildeles fra avdelingen, skal de selv stå for 

innkjøp av dette. 

 

USTYR ANTALL 

Isposer 2 stk.  

Tape 2 stk.  

Førstehjelpspute 1 stk.  

 

 

BORTEDRAKTER 

12 – 15 ÅR: Bortedrakter lånes etter avtale med materialforvalter (materiell@malvik-handball.no). 

Disse skal leveres tilbake etter endt sesong. 

10 – 12 ÅR: Bortedrakter lånes etter avtale med materialforvalter (materiell@malvik-handball.no). 

Disse skal leveres tilbake etter bruk. 

 6 – 9 ÅR: Ingen utlån av bortedrakter, da dette ikke er nødvendig. Klubben har ikke anskaffet 

bortedrakter i de mindre størrelsene. 

 

ANSVARLIG FOR UTSTYR 

Lagleder er ansvarlig for at utstyr hentes ut ved sesongstart og leveres inn ved sesongslutt. 

Utstyr som ikke er benyttet skal leveres. Innhold som kan brukes flere ganger, skal ligge i 

vesken/sekken til enhver tid. 

 

SPØRSMÅL? 

Henvendelse direkte til materialforvalter eller på mailadresse materiell@malvik-handball.no. 

 

 


