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RØA IL LOGO
Generell beskrivelse av logo og
profilmanualen.

REGLER FOR LOGO
Beskrivelse av logo størrelse, logo
farger, avstand og generell logo
håndtering.

TYPOGRAFI
Beskrivelse av Røas typografi.

REGLER FOR SPONSORLOGOER
Beskrivelse av regler for plassering
av sponsorlogoer ift. Røa IL’s logo.

REGLER FOR BEKLEDNING
Beskrivelse av regler for logobruk
på bekledning og plassering av
informasjon.

EKSEMPLER PÅ MALER

INNLEDNING
Dette er Røa ILs profilhåndbok som beskriver regler og retningslinjer for Røas profil.
Alle grupper, lag mm skal følge retningslinjene som gis her.
Røa Allianseidrettslag er det offisielle navnet til idrettslaget, mens kortformen Røa IL
er den som benyttes i de aller fleste sammenhenger. Skal man vise gruppetilhørighet,
skal formene Røa IL – Fotball, eller Røa IL, Fotball benyttes. Tilsvarende for de andre
gruppene. På tøy skal det bare stå Røa IL, ikke gruppetilhørighet.
Vi ønsker at de aktive bruker Røa-klærne og er våre ambassadører. Når du bruker
klær fra klubben, er du med på å skape samhørighet i idrettslaget. Synligheten vi får
når du bruker klærne, er bra for Røa IL, for sponsorene, og bidrar til fellesskap og
samhold i klubben.
Vårt mål er en samlet klubb med et likt uttrykk.
Røas primærfarge er rød og dette skal være hovedfarge på alle konkurransedrakter.
Ved bruk av drakter med sekundærfarge, skal gul og/eller blå benyttes så langt det
lar seg gjøre.
Logo for Røa IL skal alltid ha «luft» rundt seg, og ikke plasseres tett inntil andre ting.
Røa IL har kun en logo, og det skal ikke lages egne logoer for noen av gruppene eller
arrangementer.
I denne profilmanualen finner du i tillegg til retningslinjer for logobruk på ulike flater
og bekledning, også beskrivelse av hvilke fonter som skal brukes og annet tilknyttet
Røas profil.
Det er utarbeidet maler for;
• Brev
• Referat
• Agenda
• Mailsignatur
• Power point presentasjoner
• Flyer og Excel
Alle disse malene vil man finne på www.roail.no/hovedlaget/om-klubben/profilering
I tillegg er det laget maler for store trykksaker som årsberetning og infobrosjyrer.

RØA IL - REGLER FOR BRUK AV LOGO

KLUBBTØY
Gruppene kan melde inn behov for evt draktendring til administrasjonen, ved daglig
leder. Administrasjonen forestår det videre designarbeidet, i tett dialog med den
aktuelle gruppen/idretten, og sikrer at utarbeidet design på klubbtøy blir i samsvar med
retningslinjene i profilhåndboken.
Det er et mål å minimere endringer i design og utskiftning av klubbtøy.
KONKURRANSEDRAKTER
Røas primærfarge er rød og dette skal være hovedfarge på alle konkurransedrakter.
Sekundærfarger er gul og blå. Primærfarge og hovedinntrykk skal alltid være rødt.
OVERTREKKS-/TRENINGSTØY
Overtrekkstøy skal bruke Røas farger og være i tråd med Røa IL sin profil så langt sommulig. Dette vil underbygge klubbens synlighet og identitet.
FRITIDSTØY
For fritidstøy er det litt mindre strenge regler for farger, men det skal ellers følge Røa
ILs profil og være godkjent av administrasjonen v/Daglig leder.
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RØA IL LOGO
For å få en konsekvent bruk av Røa ILs logo og profil må man ha noen enkle
grunnregler som følges. De neste sidene vil gi en enkel innføring i hvordan logoen skal
benyttes. Det er viktig at brukerne følger disse retningslinjene. Det vil selvfølgelig
oppstå situasjoner hvor man er nødt til å avvike disse reglene og er nødt til å bruke
eget skjønn. I disse tilfellene skal dette gjøres i dialog med Røa IL v/daglig leder. Over
er Røa ILs logo.Det er denne logoen som skal brukes i all kommunikasjon. Røa IL har
kun en logo og det skal ikke lages egne logoer for noen av
gruppene/lagene eller for arrangementer.

LOGOSTØRRELSE
Logoen skal alltid gjengis i en størrelse som er lesbar og uproblematisk i produksjon
på varierende materialflater. Det er svært viktig at man ved utvidelse eller forminsking av ”logobilde”, gjør dette slik at det riktige forhold mellom høyde og bredde
beholdes. Dette gjøres enkelt ved å ”dra i hjørnet”.

39x44,5mm

27,5x31,5mm

19x22mm

Logo gjengitt i
denne størrelsen
vil gi gode resultater på alle typer
flater.

Anbefalt
minimums
størrelse for
gjengivelse på
tekstiler.

Abosolutt
minimums
størrelse for
gjengivelse.

LOGO FARGER

CMYK VERDIER
Gul
C: 0
M: 14
Y: 100
K: 0

Blå
C: 100
M: 85
Y: 5
K: 33

PANTONE KODER
Rød
C: 0
M: 96
Y: 100
K: 0

SORT HVIT LOGO
K: 100%
Denne logoen skal
kun benyttes dersom
man ikke kan trykke
materiell i farger.

Gul: 116 EC
Blå: 281 EC
Rød: 485 EC
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13MM

13MM

13MM

06
13MM

AVSTAND TIL ANDRE OBJEKTER
Fig.A Målene i figuren viser minimumsavstanden logoen skal ha fra andre objekter/
kanter o.l. I de aller fleste tilfeller vil disse kravene være enkle å tilfredstille, om det
skulle forekomme avik må man bruke skjønn. Avstanden øker proposjonalt med
logoens størrelse. Dvs. hvis logoen i denne størrelsen (66mm x 76mm) øker med 50%
er avstanden til kanten som skal brukes 22 mm osv.

Det er forbudt å komprimere eller strekke
logoens form. Pass på at logoen alltid har
nok luft rundt seg.
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Logoen trenger luft rundt seg slik at den
ikke blir forvekslet med andre navn og
former. Logoen vil ofte vises sammen med
andre logoer og da er det SVÆRT VIKTIG
å ikke være posisjonert unødvendig nært
andre logoer. Røa ILs logo skal alltid stå
”rett”, dvs aldri på skrå.

Sørg for at logoen er plassert på en ”rolig”
overflate, slik at den er godt synlig og
kommer tydelig fram.

RØA IL -TYPOGRAFI

TYPOGRAFI

08

Verdana er valgt som skriftsnitt for Røa IL. Dette skriftsnittet
er ryddig og behagelig å lese, samtidig som det er en font
som de fleste har tilgang til. For å få et helhetlig uttrykk, skal
alle som lager trykkmateriell for Røa IL utelukkende benytte
seg av dette skriftsnittet når de for eksempel skal lage flyere,
brosjyrer, plakater, presentasjoner osv.
For trykking på klær kan Arial Black benyttes. Dette skriftsnittet egner seg også bra i stort format, for eksempel på
ryggen av en jakke.

Verdana

Arial Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvæøå

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVÆØÅ
abcdefghijklmnopqr stuvæøå

Tekst, 10 pt
OVERSKRIFT
store bokstaver, fet, 10 pt

HOVEDOVERSKRIFT
store bokstaver, fet, 14 pt

RØA IL

store bokstaver, fet, egnet størrelse
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SPONSORLOGOER
Det er ikke lov å sette sponsorlogoer tett inntil Røalogoen.
Utover dette henvises det til drakt- og reklamereglementene
til de ulike særforbundene.
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Røa ILs logo

På overdeler skal Røa ILs logo
når dette er mulig, plasseres
på venstre side, over hjertet.
På drakter hvor man i konkurranse skal ha startnummer på
brystet, kan og bør Røa ILs logo
plasseres på venstre overarm.
Som en standard er logostørrelsen satt til 55x63mm for
overdeler.
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Røa IL - Sponsorlogoer

Ryggen kan nyttes til å skrive
Røa IL slik som det allerede
gjøres idag. Man kan også
plassere sponsorlogoer på
ryggen.
På ryggen kan det gjerne stå Røa
IL eller Røa IL Bandy om man
ønsker dette. Det skal IKKE stå
”bare” Røa Bandy.

Røa IL - Sponsorlogoer

På bukser/shortser kan Røa ILs logo
plasseres på venstre lår. Samme avstander til andre elementer på buksen
gjelder som over. Røa ILs logo skal
aldri plasseres på bukseben under
kneet eller på rumpa.
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Strømper

Strømper skal være i Røas
farger. Røa ILs logo skal ikke
plasseres på strømpene.

RØA IL - REGLER FOR SPONSOR LOGOER

Røa IL Sponsorlogoer
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På hodeplagg med
front skal Røa ILs logo
plasseres sentrert i
front, dersom dette er
mulig. Den skal aldri
plasseres på baksiden av
hodeplagg.

Røa IL Sponsorlogoer

For øvrige hodeplagg
gjelder de samme
reglene som for luen.

Røa IL Sponsorlogoer

Da vester ikke har ermer, kan Røa
ILs logo plasseres på høyre bryst,
om det er umulig å få det til over
hjertet.
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Røa IL - Sponsorlogoer

Ryggen kan nyttes til å skrive
Røa IL slik som det allerede
gjøres idag. Man kan også
plassere sponsorlogoer på
ryggen.

Alle ”Røa-produkter” skal være i tråd med denne profilen.
Ved uklarheter, skal Røa IL v/Daglig leder involveres i forkant av bestilling.
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17

RØA IL - MALVERK

Glede – Mestring - Raushet

Fornavn Etternavn
Adresse
1111 STED

Oslo 14. mars 2019

BREVMAL SOM FØLGER
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Rblalbblbllblal.balfbadfbadfbab agargaer argaergaer argaer g aerg aerg aerg aerg
aerga raer aerg aergaerg aerg. Aaerg aerg aergaerg aerg aerg aergaergaerg
aergaerg aergaerg aregaerg aergaerg aerg aerg aergaerg aerg aergaerg aerg
aergaerg aerg aerg aerg aerg aerg.

Med vennlig hilsen

Roger Bjørn Haugen
Daglig leder
Røa IL

Røa IL
Pb 109 Røa
0701 Oslo
Org.nr: 971 491 787

22503155
post@roail.no
www.roail.no
1609.10.09122

Generalsamarbeidspartner

rsmnorge.no

Brevarkmal - Dokument tilgjengelig for Word.

Glede – Mestring - Raushet

	
  
	
  
	
  

REFERAT MØTE RØA IL HOVEDSTYRET XX.XX.201X
Til stede:

Mikke Mus (MM), Batman (BM), Kilowatt (KW), Katten Findus (KF), Lillelord (LL), John Deere
(JD), Nasse Nøff (NN), Karius (KA), Roger Rabbit (RR), Knerten (KN)

Forfall:

Knoll (KB), Tott (TS)

Referent:

RR

NR

SAK

1/13

GODKJENNING AV REFERAT
Referat fra møte 11.11.11 ble gjennomgått og godkjent.
STATUS GRASGSEGAGER
Asrgerge ergwerg qwegqer ergerg ergqerg qergqerg
qergqergqerge qegrqer gqerg erg. Qergqerger qergqerg
qerg qerg qerg qerg qerg gqergqergqerg. Qergergqerg
qerqer qret er qerr
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Ansvar

Frist

RH wergwe ger gewrgwer wergwerg werg erg ergw wregw.
Rgwerg werg werg werg werggggwregwrtgwer gewqrg
wqergwq. Wregwerg wergwreg wergwergwr.
Werwrgwer wer wrt wer wert wert wrert ewrtw wretwert w
wertwert wertwert wre wertwt weret ertwert retwert wert
wert wert wertwert wertwert wertwert wertwert w wertwert
wert wertw wertwert wert wert wertwertw wert wert wert
wert wret wert wert wert wert wert wretwertwertwe
wertwert wer wertwertwertwert wertwertwert wert .
Wertwert wert wert wert wert trewertwertwert wert wret
wertw ewert w errt wert werrt wert wert trqwertret wert
wert wert wertwert.

	
  
Røa IL
Pb 109 Røa
0701 Oslo

	
  

22503155
post@roail.no
www.roail.no

Besøksadresse:
Kristian Auberts v 20

Referatmal - Dokument tilgjengelig for Word.

Org.nr:
Konto:

971 491 787
16091009122
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DENNE UNDER ER DEN SOM VELGES:
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Med vennlig hilsen
Roger Bjørn Haugen
Daglig leder

Røa IL

22503155 - 92615431

E-Post signatur

21

POSTADRESSE:
Pb 109 Røa, 0701 Oslo
BESØKSADRESSE:
Kristian Auberts vei 20, 0760 Oslo
TELEFON: 22 50 31 55
E-POST: post@roail.no

