
 

 

 
PROFILERINGSINSTRUKS FOR RØROS IL 
 
1. Generelt 

1.1. Hensikten med en felles profileringsinstruks er at Røros IL skal framstå 
som en mest mulig enhetlig organisasjon for våre medlemmer og 
samarbeidspartnere 

1.2  Røros IL felles klubbfarger er svart, rød og hvit 
1.3 Så langt det er mulig skal skrifttype ”Courier” benyttes  
1.4 Avvik fra reglementet må godkjennes av RIL’s hovedstyre 
 

2. Profileringstøy 
2.1. Med profileringstøy menes klær i klubbfargene med klubbens logo og navn og 

logo til offisielle samarbeidspartnere  
2.2 Røros IL felles profileringsdrakt(er) skal ha svart som hovedfarge, 

dernest rød og hvit. Det er tiltrekkelig at hvit inngår som markering i 
søm og/eller i skrift.    

2.3 RIL’s logo skal være på venstre bryst 
2.4 ”RØROS IL” skal være preget horisontalt øverst på ryggen med hvit skrift 

og en skriftstørrelse som kan leses på avstand.  
2.5 Kun hovedsamarbeidspartnere skal profileres på felles klubbdrakt (er). Den 

enkelte logo skal ikke være større en klubblogo og fortrinnvis plasseres 
på høyre bryst.  

2.6 Gruppene kan ikke ha andre profileringsdrakter enn lagets felles 
profileringsdrakt(er). I stedet kan supplerende profileringstøy som lue, 
vest, collegegenser m.m. benyttes 

2.7  Profilering av samarbeidspartnere på supplerende profileringstøy skal være 
i henhold til gjeldende samarbeidsavtaler inngått via hovedlaget 

2.8 Supplerende profileringstøy skal være i fargene svart, rød, hvit, eller en 
kombinasjon av disse fargene  

2.9 Avtale om kjøp og bruk av profileringstøy gjøres av hovedlaget i samarbeid 
med gruppene 

 
3. Konkurranseklær 

3.1 Konkurransedrakter skal være i fargene svart, rød, hvit eller en 
kombinasjon av disse fargene 

3.2 RIL’s logo skal være på venstre bryst 
3.3 Profilering av samarbeidspartnere på konkurransedrakter skal være i 

henhold til gjeldende samarbeidsavtaler inngått via hovedlaget 
3.5 All profilering av samarbeidspartnere skal være i henhold til det enkelte 

særforbund sine reklamebestemmelser 
  

4. Trykksaker (brevpapir, konvolutter etc.) 
4.1 Alle offisielle trykksaker som lages for RIL skal være preget av RIL’s 

logo 
4.2 Trykksakene kan være i svart/hvit eller med fargene rød, gull og blå 
4.3  Ved all korrespondanse på vegne av RIL skal gjeldende offisielle brevmaler 

med logo til våre hovedsamarbeidspartnere benyttes 
  

5. Profilering i media (aviser, tidsskrifter, Internett mm.) 
5.1 Alle annonser skal være med RIL’s logo øverst til venstre  
5.2 Ved profilering av gruppenavnet skal alltid dette inngå sammen med lagets 

navn eks. ”RØROS IL SKI” eller ”RØROS IL FOTBALL” 
 

6. Andre profileringsartikler 
6.1 Andre profileringsartikler skal være i svart, rød, hvit eller en 

kombinasjon av disse farger. 
6.2 Andre profileringsartikler skal være preget med RIL’s logo 


