Materialansvarig för laget
Moälvens Innebandyklubb har en materialansvarig som ansvarar för klubbens material och att
detta kommer ut till lagen. Denna person är behjälplig under hela säsongen om något behöver
kompletteras.
Klubben tillhandahåller: matchtröjor och en materialväska. Väskan innehåller två
målvaktsutrustningar, västar i olika färger, koner, visselpipor, taktiktavla med penna,
innebandybollar, en matchvärdspåse (ej grön nivå) och en förbandslåda.
Spelarna köper själva: Inomhusträningsskor, strumpor, shorts, innebandyglasögon, klubba och
vattenflaska.
Behöver man något (till laget) utöver det som klubben tillhandahåller, så köper man in det
förslagsvis med pengar från lagkassan.

Uppgifter som Materialansvarig för laget:
Innan säsong:
1. Hämta ut lagväskan. Information om när det finns möjlighet att hämta väskan,
kommer via mejlen. Den hämtas i klubblokalen på adress, Myntvägen 2, som ligger
under frisersalongen Hårverksta´n i Själevad. Ingång en trappa ner.
2. Hämta ut matchtröjorna. Information om när det finns möjlighet att hämta tröjorna,
kommer via mejlen. Alt. att man bokar en tid när man hämtar lagväskan. Tröjorna
hämtas också i klubblokalen.

Under säsong:
1. Uppdatera lagväskan vid behov, så det finns det tränarna behöver under träning och
match.

Efter avslutad säsong:
1. Insamling av matchtröjorna. Samla in lagets matchtröjor.
2. Inlämning av matchtröjorna. Dessa lämnas in nytvättade till klubbens
materialansvarige, i klubblokalen. Information om datum för återlämning kommer via
mejlen.
3. Dokumentera vad som finns i lagväskan samt troliga uppdateringar inför kommande
säsong. Blanketter finns på Moälvens hemsida. Detta ska följa med lagväskan när den
lämnas in.

4. Inlämning av lagväskan. Den lämnas till klubbens materialansvarige, i klubblokalen.
Målvaktsutrustning och västar ska vara nytvättade. Information om datum för
återlämning kommer via mejlen.

Övrigt
Det kan vara bra att ha ett till två par extra glasögon i lagväskan. Det kan man oftast ordna
inom egna laget, med någon som har ett par över. Bra att ha ett par för utlåning när något barn
har glömt att ta med sig sina egna till träning eller match.
Det kan även vara bra att ha en extra matchtröja i lagväskan.
Föreningen har även flaggor som man kan låna.
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