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Föreningströjor
Vi uppmanar våra föreningar att ni registrera och får er föreningströja godkänd
och ”reserverad”. Det är obligatoriskt att tävla med godkänd föreningströja i
grenarna landsväg och cykelcross. För att föreningströjorna ska bli godkända
behöver vi få in en bild, som visar både fram- och baksida av tröjan. Döp filen
med föreningsnamnet och mejla till kansli@scf.se. Vi uppmanar även föreningar
som har cyklister som inte för stunden tävlar i landsväg eller cykelcross att skicka
in sina föreningströjor för godkännande så när det ev blir aktuellt så är den
processen klar och man riskerar inte att någon annan förening har hunnit före med
liknande design och fått den godkänd.
Vi tar hänsyn till följande kriterier vid godkännande:
•
•
•
•
•
•

•

Godkänd placering av reklam
Särprägling av tröjan (som gör den enkel att se i stora klungor)
Helhetsintryck
Föreningens namn får finns i sin helhet eller som förkortning på
tävlingsdräkten.
En föreningströja får inte ha liknande design så den kan förknippas med
någon av SCF:s mästartröjor, i färg eller design *
Förening får inte på sin föreningströja använda sig av namn eller symboler
som kan associeras till SCF, SCF:s verksamhet eller SCF:s varumärken.
Företrädesrätt i denna frågeställning är SCF:s tolkning. *
Förening får inte på sponsorloggor använda sig av namn eller symboler
som kan associeras till SCF, SCF:s verksamhet eller SCF:s varumärken.
Företrädesrätt i denna frågeställning är SCF:s tolkning. *
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*= Om en förening har en sponsor som innehåller SWE/Sweden/Sverige
antingen i en logga eller i textform så får dessa inte placeras på följande platser
på föreningströjan
•
•
•
•
•
•
•

•

Övre bröstkorg
Centrerat på bröstkorg
Övre rygg
Centrerat på rygg
På armar och axelparti
Längs med kroppen långsidor

Det får inte finnas reklam på föreningströjan som associerar till
alkoholhaltiga drycker, tobak, doping eller narkotika. Samt sponsorer som
har pornografiskt syfte. Förening får inte på sin föreningströja använda sig
av namn eller symboler som kan associeras till UCI, UEC eller NC:s
verksamheter eller deras varumärken. Företrädesrätt i denna frågeställning
nationellt är SCF:s tolkning.
Förening får inte på sponsorloggor använda sig av namn eller symboler
som kan associeras till UCI, UEC eller NC:s verksamheter eller
varumärken. Företrädesrätt i denna frågeställning nationellt är SCF:s
tolkning.

För tävlande i Ungdom Sport, Damer Sport, Herrar Sport samt Elitmotion
Damer/Herrar är det tillåtet att bära valfri tävlingströja om den förening man
tävlar för tillåter detta.
Godkända från säsongen 2018/2019 och dessa är godkända tills nytt underlag
kommer in till förbundet från föreningen.
Saknas någon godkänd tröja? Skicka oss en bild på den saknade godkända tröjan!
Skickas till kansli@scf.se
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Mästartröjor
Före produktion, skall den nationella mästartröjans design (färger, flagga mm)
framtagen av den erövrade mästaren, godkännas av nationsförbundet och den
skall vara i enlighet med nationsförbundets framtagna regler och design.
På vår hemsida hittar ni hur de olika mästartröjorna ser ut i design
https://scf.se/forbundet/mastartrojor/
Godkännande ges av din förbundskapten och generalsekreteraren. Skickas in till
kansli@scf.se för vidare hantering.
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