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Informasjon om kampanjemateriell  
Tilbake til idretten 
 
Kampanjelogo 
Finnes i versjon for digitalt materiell (SoMe annonser, web, skjerm/monitor, Office-programmer etc.) og for 
trykket materiell (banner, skilt, giveaways/reklameartikler, brosjyrer, tekstiler etc) 
 
Disse logofilene ligger i mappen med kampanjemateriell: 

• Digital_RGB: Tilbake til idretten_Kampanjelogo_RGB.svg 

• Digital_RGB: Tilbake til idretten_Kampanjelogo_RGB.png 

• Til trykk_CMYK: Tilbake til idretten_Kampanjelogo.eps 

 
 
 
Digitale annonser 
Finnes i fire størrelser og tilpasses i Powerpoint (PP) før de eksporteres til bilder som kan publiseres i sosiale 
medier. I notatfeltet nederst på hver side i PP-filene står en enkel beskrivelse av hvordan man setter inn egen 
idrettskrets-, idrettsråd-, særforbund- eller klubb-logo. Idrettskretsenes logoer ligger i egen mappe i 
kampanjemateriellet. 
I tillegg til de åtte bildene som ligger inne i malen har særforbund og klubber mulighet til å sette inn foto fra egen 
idrett/aktivitet.  
 
Disse fire malene på digitale annonser ligger i mappen med kampanjemateriell: 
 

• Facebook_612x373p 

• Facebook-story og Insta-story_1080x1920p 

• Facebook og Insta_1080x1080p 

• Monitorbakgrunn eller annonse_1920x1080p 
 
 
 

Trykket materiell 
Det meste av det trykte materiellet er av større format som din (lokale) trykkeriforbindelse må hjelpe med å 
levere. Krets, idrettsråd, særforbund eller klubb må dekke disse kostnadene selv. 
Alle filene er skalerbare (vektorisert eps og pdf) og enkel å tilpasse for trykkeri siden filene er åpne – i filtyper 
som er bransjestandard. Egen idrettskrets-, idrettsråd-, særforbund- eller klubb-logo (og eventuelle 
sponsorlogoer) leveres til trykkeriet sammen med malen/materiellet du vil ha laget.  
 
Disse trykkemalene er lagret i filtypene .eps og .pdf og ligger i mappen med kampanjemateriell: 
 

• Banner_2x1 meter – skalerbar eller man kan repetere motivet hvis man har et langt felt å dekorere 

• Beachflagg dråpeform_110x260cm, men kan skaleres og/eller tilpasses til annet format 

• Rollup banner_85x200cm – kan være annen type banner enn rollup, enkel å tilpasse til annet format 

• Rollup banner_100x200cm – kan være annen type banner enn rollup, enkel å tilpasse til annet format 

• Skilt_A4 – kan printes på egen printer, men er skalerbar til A3, A2, A1 osv. 
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Plassering av idrettskrets-, idrettsråd-, særforbund, klubb- og sponsorlogo i digitale 

annonser 
Se notatfelt nederst på sidene inne i hver Powerpoint-mal 
 
 
 

Plassering av idrettskrets-, idrettsråd-, særforbund, klubb- og sponsorlogo på trykket 

materiell 
Rollup og vertikale banner:  Logoen plasseres under den stiplede linjen, eventuell sponsorlogo plasseres på 

linje med IK, IR, SF eller Klubb-logo (sentrert), men hvis det er mange 
sponsorlogoer (flere enn to) bør disse plasseres på linje under IK, IR, SF eller 
Klubb-logo og disse bør være mindre i størrelse enn IK, IR, SF, Klubb.  
Se eksempler på de neste sidene.  

 
Beachflagg:  Logoen plasseres under den stiplede linjen, eventuell sponsorlogo plasseres på 

linje med IK, IR, SF eller Klubb-logo, men hvis det er mange sponsorlogoer 
(flere enn to) bør disse plasseres på linje under IK, IR, SF eller Klubb-logo og 
disse bør være mindre i størrelse enn IK, IR, SF, Klubb. Se eksempler på de 
neste sidene. 

 
Banner 2x1 m:  Logoen plasseres til høyre for den stiplede linjen. Det er ikke satt av plass til 

sponsorer på grunn av formatet, men det kan settes inn 1-3 mindre logoer oppe 
til høyre. En bedre løsning kan være å ha eget banner til sponsorlogoer med 
samme blå bakgrunn som kampanjen for å få et helhetlig inntrykk. Dette kan 
trykkeriforbindelsen deres hjelpe til med, de henter bakgrunnsfargen fra malen. 

 
Skilt A4 og oppover:  Logoen plasseres til høyre for den stiplede linjen, sponsorlogo(er) plasseres til 

venstre for den stiplede linjen på linje med IK, IR, SF eller Klubb-logo. 
Se eksempler på de neste sidene. 
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