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~ Der alle har glede av å være ~

OPPEGÅRD IL PROFILGUIDE
For å bygge merkevaren Oppegård IL slik vi ønsker
det er det viktig at alle i organisasjonen,
støtteapparatet samt eksterne samarbeidspartnere
følger de retningslinjene for bruk av Oppegård ILnavnet og symbolet som til enhver tid gjelder. Bare på
den måten bevarer og styrker vi vår identitet og profil

Originaler til alle profilelementene ligger på vår
hjemmeside www.oppegardil.no som nedlastbare filer.
Internt er daglig leder ansvarlig for at profilen følges.

LOGO
På all bakgrunn skal Oppegård IL logo alltid vises i
original farger gult, sort og hvitt. På mørk bakgrunn
skal logoen alltid benyttes med gul outline.
Original logo er ca.6 cm. i diameter, men størrelsen
tilpasses ihht type utstyr.
Logoen kan kun benyttes på godkjent klubbkolleksjon
og supporterutstyr.
Der enkelt arrangement ønsker egen logo skal dette
produseres i samsvar med gjeldende regelverk og
godkjennes av dagligleder.

Original logo er ca.6 cm. i
diameter, men størrelsen
tilpasses ihht type utstyr.
Logoen kan kun benyttes
på godkjent klubb
kolleksjon og supporter
utstyr.

RIKTIG FARGE :
GUL
PMS 116
CMYK: 0 cuan 15 magenta
94 yellow 0 black
RGB: 255/213

SORT

FARGER
Oppegård IL sine farger skal brukes alle steder der vi
profilerer oss. Hovedfargene er gull, sort og hvitt. Og
vi etterstreber å finne profiltøy som er så lik våre
profilfager som mulig.

HVITT

FONTER
Hovedskrift

Arial Black Bokstavhøyde: 5

cm fet
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Abcdefghijlkmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Plakater og trykt materiell: Standard Areal
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

SPONSORMERKING
OG TALL
Spilledrakter og
konkurranseantrekk
skal til en hver tid ha
påtrykt/påsydd de
sponsormerker som
hovedlaget har avtaler
om. Uten disse
merkene er draktene
ikke godkjent som
spilledrakter/konkurrans
eantrekk.

Abcdefghijlkmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!»#¤%&/()?
Fonten som er valgt passer godt til plakat og
skiltmateriell. Den er robust, finnes i flere snitt og er
samtidig lett å lese. Det er viktig hvordan alt vi gjør
innen markedsføring og bekledning støtter oppunder
vårt felles regelverk om uniformering.
Alle T-skjorter, collegegensere, og jakken til
overtrekksdressen skal ha påskriften OPPEGÅRD IL
på ryggen i hvitt eller gult. Gruppene skal ikke trykke
gruppen under Oppegård IL logo, slik at medlemmene
kan bruke profilklærne på tvers av gruppene. På lags
gensere og treningstøy kan navn og gruppe
fremkomme.
Felles for alle idretter er at alt konkurransetøy skal
være merket med rundt OI logo på brystet på høyre
side.

Spillerdrakter til
lagidrett skal ha
reservert plass til
hovedlagets sponsor
midt foran, og overarm.
Tilsvarende skal
konkurranseantrekket
for individuelle idretter
ha reservert plass på
høyre side, arm og ben.
Utover disse
plasseringene kan
spilledrakter,
konkurranseantrekk og
overtrekks dresser
profileringsdress ha
sponsormerking som
gruppen eller laget har
skaffet selv. Disse
merkene må plasseres
slik illustrasjonen viser.
Vi oppfordrer til at
ryggen på overtrekksdressene holdes fri for
sponsormerking

Det er gruppene og evt. hvert enkelt lag som
disponerer sponsorplassen på treningsklær og
hettegensere. Lags sponsorer skal avklares med den
enkelte gruppe og dagligleder før dette settes i
produksjon.
Hver enkelt gruppe må selv sørge for at sitt
særforbunds sentrale regler for sponsormerking
etterfølges.
Alle plagg/ bagger etc. skal være merket med OI rund
logo i gult.
Drakttrøyene for håndball skal på ryggen ha minst 20
cm høye tall og på brystet minst 7,5 cm høye tall (jfr.
NHF bestemmelser om utstyr).
Drakter for fotball skal ha nummer på trøyens rygg.
Tallene skal være 25 cm høye. Trøyen kan ha
spillerens etternavn eller tilnavn over eller under
tallene. Bokstavene i navnet kan være inntil 5 cm
høye (jfr. NFF kampreglement)
Alle tall på spillerdrakt skal være sorte. På
spillershorts skal tallene være gule.

