UTLÅN AV UTSTYR
Å låne, bytte eller selge sportsutstyr er godt for både miljøet og lommeboka. Det finnes flere
forskjellige kjøp, salg og låneordninger online som Finn.no og Facebookgrupper, samt fra ideelle
stiftelser og kommuner. Mange klubber har også byttedager hvor du kan finne utstyr og tøy du
trenger til kamp og trening før og etter sesong. Her har vi samlet forslag over hvordan du og klubben din kan bidra til å redusere forbruket.

FACEBOOK
På facebook finner du Kjøp/salg/bytte basketnorge, en gruppe for kjøp, salg og bytte av basketballutstyr.
Kanskje har også klubben din en egen kanal hvor medlemmer kan selge pent brukt utstyr og klær
til en billig penge, eller bygge i noe annet de trenger.

FINN.NO
På Finn.no torget kan du legge ut og søke etter basketballutstyr. Finn.no er en markedsplass på
nett som formidler ulike typer annonser og tjenester for privatpersoner og bedrifter.
Klubben kan gjøre en stor forskjell for miljø og økonomiske barrierer.

BYTTEDAG
Arranger en byttedag for klubben eller flerbrukslaget. Utstyr er sjeldent slitt ut etter en sesong
eller to. Noen synes nok shortsen du har vokst ifra er kjempekul, og kanskje kan du bytte den i en
større ball. Medlemmene kan bytte seg imellom, eller gjennom at klubben setter opp en bytteordning. For eksempel kan yngre lag overta ballene når et lag skal starte med en større ballstørrelse.

KLUBB UTLÅN
Klubben kan også sette opp sin egen utlånssentral eller gjenbruksbutikk, hvor man kan finne pent
brukt utstyr og klær som er relevant for idrettene klubben tilbyr. Man er da avhengig av donasjoner fra medlemmer eller eksterne aktører.
Det er ikke alltid man finner utstyr via klubben eller internett. Da kan man se etter basketballutstyr via utlånsordninger fra kommunen, eller fra organisasjoner som Bua og Skattkammeret.

BUA
Bua er en nasjonal ideell organisasjon som tilbyr utlån av utstyr til barn og unge. Bua finnes over
hele landet. De låner ut utstyr til sport og friluftsliv gratis gjennom et slags bibliotek for sportsutstyr. Din nærmeste bua finner du her.

SKATTKAMMERET
Skattkammeret er del av Kirkens Bymisjon som tilbyr utlån av sportsutstyr til barn og unge opp til
18 år. For voksne varierer kostnad ut ifra hvor i landet du bor. Ditt nærmeste Skattkammer finner
du her.

UTSTYRSSENTRAL
En Utstyrssentral er en kommunal ordning som låner ut sportsutstyr til aktivitet hovedsakelig for
barn og unge. En utstyrssentral kan også være lokalisert i klubben din, eller en klubb i nærmiljøet.
Dersom din kommune har en slik ordning, finner du den ved å google «utstyrssentral + din kommune».

