
 

Klubbmaterial i FHC 

FHC lånar ut följande material. 

- Matchtröjor både för bort och hemma matcher 

- Träningströjor                                                                                       

- Match damasker 

- Hockeybyxor Byxpoolen 200:-/säsong 

- Målvaktsbenskydd (standardmodell) 

- Plockhandske och Stöt 

- Målvaktskombinat 

- Målvaktsbyxor från D2? 

 

Matchställ 

Varje lag sköter sina matchställ. Detta innebär att man ska tvätta och laga dem vid behov. 

Om man behöver komplettera ska ungdomsansvariga i klubben kontaktas. Vid säsongens 

slut och innan överlämnade av matchställ ska detta tvättas och lagas samt inventeras i antal 

och storlek. Inventeringslista ska överlämnas till nästkommande lag.. 

Hockeybyxor 

Byxpool finnes. 200:- per säsong betalar till Lagledaren som i sin tur redovisar till 

ungdomsansvariga. Är öppen ett antal kvällar om året. Då huvudmaterialaren håller i 

kvällarna. Datum kommer att komma. Vid andra tillfällen så kontakta er materialare som i 

sin tur löser detta med huvud materialaren.  

Inventeringslista på alla som är med i byxpoolen skall finnas i varje lag enhet. 

Målvaktsutrustning 

Varje match lag ska två uppsättningar av målvaktsutrustningar (standard). 

Vid säsongens slut och innan överlämnade av målvaktsutrustningen ska dessa lagas samt 

inventeras i antal och storlek. Listan överlämnas till ungdomsansvariga vilken 

målvaktutrustning man behöver samt vilket överskott man har. Samtliga delar av 

målvaktsutrustningen skall lämnas in. 



 

Spelarmaterial 

Det åligger varje spelare i ungdomsverksamheten att anskaffa de material som anses 

nödvändigt. 

Materialet som anses vara nödvändigt är 

- Röd Hjälm med galler, gäller såväl till hemma- som bortaställ 

- Klubbor 

- Axel-, armbågs-, och benskydd 

- Halsskydd 

- Träningsdamasker helst röda 

- Damaskhållare 

- Suspensoar 

- Handskar 

- Underställ 

- Skridskor 

- vattenflaska 

 

Lag material 

Det åligger föreningen att anskaffa material som anses vara nödvändig för att bedriva 

verksamheten för lagen. Samtliga inköp sköts av ungdomsansvariga och belastas av varje lag 

enhet. 

- Förbandslåda D2 erhåller en väska från föreningen vid uppstart av laget, sedan 

åligger det för laget att komplettera, och uppdatera innehållet i väskan fram t.o.m 

U16. 

- Puckar 

- Taktiktavla 

- Ev ställ för vattenflaskor 

- Verktygslåda? 

 

Förrådsregler 

Regelbunden tvätt av hockeyutrustningen rekommenderas, se separat bilaga av tvättråd av 

utrustning. Ju äldre spelare desto oftare. 

 

 

 

 


