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1,01 Målsetning: 

- Sikre korrekt profilering i idrettslaget av logo, drakter,     
   treningsdresser, reklamegensere, programblad etc. 
- Sikre riktig profilering av sponsorer.  

 
1,02 Omfang: 

- Hele idrettslaget.  
- Spesielt materialforvaltere som innkjøper av utstyr til sin gruppe. 
- Info- og media-kontakter i gruppene. 
- Arrangementsgrupper og økonomiutvalg 
- Evnt. andre grupper innenfor laget, som har arrangementer i lagets regi. 

 
1,03 Varetyper:  

- Bekledning til: spillere, trenere, ledere 
- Avisannonser kamp, annonsering skriftlig og muntlig, programblad etc 

 
1,04 Leverandører: 

- Lagets leverandører av sportsutstyr og bekledning (p.t.Rongve/Umbro) 
- Laget har per 1.juni 2010 ingen avtale for trykksaker. 
- Aviser etc til annonser med mer.   

 
2,0  Bekledning:  

BIL`s undergrupper forplikter seg til ikke å motta utstyr fra 
konkurrerende firma uten administrasjonens viten og skriftlig 
godkjennelse fra klubbens sportsutstyrsleverandør, p.t. Rongve. 
Innkjøp gjøres samlet av materialforvalter i gruppen, og fordeles lagene. 
Har et lag ønske om å kjøpe inn plagg, skal dette alltid avklares med 
materialforvalter.  
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2,1 Drakter: overdel/ spillertrøye:  
Kjøpes av klubb ved materialforvalter, samme merke over en periode     på 
4 år og er per tiden: ”Nacionale” 
Unntak: Et lag får anledning til å gå til innkjøp av en nyere kolleksjon hvis 
laget selv betaler for dette.  
 
Nacionale JSY, hvit 
- Drakter skal ha hvite overdeler med sort besetning.  
- (Evnt. reservedrakter; rød farge med hvit besetning) 
- FB lang arm, VB og HB kort arm.      
- Nummer/tall skal plasseres som bestemt av forbund. 
- Logoplassering:  
  B.I.L – logo:                 hjertesiden; venstre side bryst 
  Rognve – logo:                høyre side bryst, over UMBRO-logo 

            Umbro – logo:                 høyre side bryst, under Rongve-logo. 
            Sparebanken Møre – logo:  front, sentrert eller  

     høyre side bryst, under Umbro logo. 
 

                 
 
I tillegg kan man påføre: 
Foran: En reklame på hver skulder i størrelsesorden som vist, og en reklame 
under hovedsponsor. 
Fra  01.09.2010 skal volleyballdraktene ha Tafjord-reklame på høyre og venstre 
skulder i 3 år. 
Bak: En reklame over og en reklame under tallet til spiller i størrelsesorden som 
vist. 
 
 
 
 



2,2 Drakter: shorts skal være: 
Nacionale FB shots, sort m/hvit besetning (brukes av både FB og HB) 
Misuno eller Errea tights, sort (brukes av VB) 
 
 

 
 
Shots foran skal alltid ha: 
Venstre foran: Tallet til spiller 
Høyre foran: (fast Umbro) 
 
I tillegg kan man påføre: 
Foran: En reklame på hvert lår i størrelsesorden som vist. 
Bak: Ingen reklame 

 
2,3 Drakter; strømper, skal være: 

Diego fotballstrømper, sort, brukes av FB 
Tennis-sokker, hvite, brukes av HB og VB 

 
2,4 Profileringsdress, skal være 

Nacionale Lined Suit, sort (Micro - dress, vind - og vannavvisende)   
- Logo og plassering: 
  B.I.L – logo:                 hjertesiden; venstre side bryst 
  Rognve – logo:                høyre side bryst, over UMBRO-logo 

            Umbro – logo:                 høyre side bryst, under Rongve-logo. 
            Sparebanken Møre – logo:   høyre side bryst, under Umbro sin logo 

- ”Blindheim IL”, skal være plassert øverst på rygg. 
- Eventuelt spillernavn erstattes med initialer, og skal være plassert under   
Blindheim IL bak på jakkens overdel, eller på jakkefront foran til høyre i 
nedre kant. På bukse skal eventuelt initialene stå på høyre bukselår.  

 
- Profileringsdressen skal ikke påføres annen reklame enn det selve 
klubben har avtale om, da dette er et plagg man representerer klubben i 
og skal vær likt for alle. 



2,5 Treningstøy, ute, kan være: 
- Nacionale Lined Suit, sort (profileringsdressen) 
- Nacional Half Zip, sort genser 
- Forte Pants, sort bukse 
- Logoplassering; se pkt. 6. med underpunkt,  

 
2,6 Treningstøy, inne, kan være: 
     - Nacionale Jogtop, sort 
 - Nacionale Jobpant, sort 

- Logoplassering; se pkt. 6. med underpunkt. 
 

2,7 Yttertøy i følgende modeller, kan være: 
 - Nacionale Coach Jacket, sort 
 - Nacionale Windbreaker, sort 
 
2,8 Treningstøy, privat kjøp: 

Alle medlemmer benytter Rongve-kortet for å dra nytte av klubbens 
avtale om rabatter. Blindheim IL benytter en kolleksjon over 4 år, men et 
lag eller enkeltpersoner kan velge nyere kolleksjon viss ønskelig. 

 
2,8  Annet: 
Bag og annet tilbehør skal være av merket Umbro. (Evt. valgfritt svart med hvit 
besetning og klubblogo for yngre lag) 
 
3,0 Reklame 

Materialforvalter skal alltid være orientert om hva lag i gruppen foretar seg. 
 
Reklamen skal ikke være ulovlig i Norge, eller virke støtende i forhold til 
barn, ungdom eller verdier som idrettslaget står for. 
 
Reklamen skal ikke konkurrere med hovedsponsor eller draktleverandør. Hvis 
så er ønskelig, skal hovedsponsor og draktleverandør forespørres av 
administrasjonen i BIL. 

 
3,1 Reklametrykk, drakt/ spillertrøye 

Alle spillertrøyer skal ha klubbens faste avtalte logoer, se pkt. 6. 
Øvrig reklame på drakt skal avklares med materialforvalter evnt. adm.  

 
Enkeltstående lag har anledning til å skaffe egen sponsor til drakt. 
Avtalen med sponsor vil vare fram til ny kolleksjon framsettes fra Umbro 
(Hvert fjerde år:  X-Line 2004, Nacionale 2009).  



Pris per reklame bestemmer laget selv, men plassering er gitt (se pkt.2) 
 

- På drakter kan det i tillegg til hovedsponsor, trykkes på reklamelogo, i 
det omfang som er bestemt av hovedstyret og gruppenes egne forbund.  

  (se også pkt. 6) 
 

Spillertrøyene kjøpes inn av klubben ved materialforvalter, og arves videre fra 
lag til lag. 

Fra aldersgruppen 6-12 år lånes draktens overdel ut fra klubben til 
spiller/lagene. Lagene står fritt til å sette reklame på draktene på avtalt sted 
hjf. Pkt. 2 og 4. Inntektene går da til laget selv. 

Fra aldersgruppen 13-> skal det lånes ut komplett draktsett med spillertrøye, 
shots og sokker. Gruppene (FB,HB,VB) bestemmer selv hvordan finansieringen 
skal skje for å kle opp denne aldersgruppen.   

 
3,2  Reklame på treningstøy: 

 

     
 
Reklame på treningstøy av merket UMBRO skal alltid ha foran: 
Venstre bryst: Klubb-logo 
Sentral front: Hovedsponsor (per tiden Sparebanken Møre) 
Høyre bryst:  Klubb-leverandør av bekledning (per tiden Umbro og Rongve) 
 
 
I tillegg har man fri utforming av genserflatene i forhold til reklametrykk under 
forutsetning: 

• Materialforvalter skal være orientert.  
• Reklamen skal ikke være ulovlig i Norge, eller virke støtende i forhold til 

barn, ungdom eller verdier som idrettslaget står for. 



• Reklamen skal ikke konkurrere med hovedsponsor eller draktleverandør. 
Hvis så er ønskelig, skal hovedsponsor og draktleverandør forespørres av 
administrasjonen i BIL. 

 
 
 
3,3 Reklame bekledning for økonomiske tiltak 
 

Rongve skal forespørres om levering av slike plagg. Annen leverandør kan 
kun velges hvis Rongve ikke kan levere i tide eller til konkurransedyktige 
priser. 
 
Materialforvalter skal være orientert. 
 
Reklamegensere som økonomiske tiltak har fri utforming av genserflatene 
i forhold til reklametrykk med følgende begrensning: se pkt. 3 og pkt 6. 
 
Hovedfargen på plagget skal være sort eller hvit, med motsatt farge på 
skrifttypen. 
 
Reklamen skal ikke være ulovlig i Norge, eller virke støtende i forhold til 
barn, ungdom eller verdier som idrettslaget står for. 
Reklamen skal ikke konkurrere med hovedsponsor eller draktleverandør. 
Hvis så er ønskelig, skal hovedsponsor og draktleverandør forespørres. 

 
 

   
 
 
 
 



3,4 Gaver med reklame 
Ved ønske om å søke om støtte til draktsett fra en sponsor, skal alltid Rongve og 
banken spørres på forhånd. Dette gjøres av administrasjonen. 

 
 

 
4,0 Profilering  
 
4,1 Profilering av hovedsponsor Sparebanken Møre: 

Sparebanken Møre er BIL`s hovedsponsor, og eneste bankforbindelse. 
BIL kan ikke inngå avtale med konkurrenter av SBM uten bankens 
samtykke (eks. andre banker, kredittinstitusjoner, eiendomsmeglere). 
 
Drakt: 
SBM skal ha draktreklame på alle draktsett front overdel. Dette gjelder 
alle senior og juniorlag under og over 12 år. Eventuelle avvik skal avklares 
med banken. 
SBM skal ha reklame på klubbgenser eller jakke til tillitsvalgte. 
 
Sponsoreffekter/ draktreklame bæres kostnaden av sponsor etter avtale. 
Dersom laget mottar drakter, overtrekksdresser o.l fra andre sponsorer 
forutsetter SBM at banken profileres med draktreklame også på dette 
produktet vederlagsfritt. 

 
 

Media/utadrettet: 
BIL forplikter seg til å bruke utdelte sponsoreffekter ved fokusering av 
spillere, trenere og eller ledere i media. 

 
BIL skal i alle sammenhenger, der det er naturlig, profilere banken på en 
positiv måte.  

 
SBM skal ha logoprofilering på brev og konvolutter. 
 
 

4,2 Profilering av utstyrsleverandør, Umbro og Rongve 
 

Samtlige spillere på klubbens senior A-lag forplikter seg til utelukkende å 
benytte Umbro sportsutstyr i samtlige kamper og treninger, samt når 
klubben representerer offentlig. Dette gjelder spesielt draktsett, 



treningsdresser og annen bekledning, sko, bagger og baller. A-lag volleyball 
er forpliktet til å bruke Mizuno sko.  
Trenere og lagledere, så vel junior- som seniornivå, skal benytte Umbro 
utstyr.  

 
Rongve: får anledning til å profilere seg med logo på alle drakter/Umbro-
utstyr som leveres BIL. Avtalen sier at plassering skal fortrinnsvis være 
midt på brystet over hovedsponsor (p.t. Sparebanken Møre), men Rongve 
selv praktiserer at logo står på høyre side over UMBRO. Videre står det 
at ”Høyre og venstre bryst står BIL selv fritt til å disponere til andre 
sponsorer. Likeså andre områder på draktene/treningsdressene.” 
 

4,3 Annonsering aviser/ programblad/ kampprogram etc.:  
Ang. aviser, se pkt. 6. 
Ang. programblad skal følgende ha fast plassering etter avtale: 
Sparebanken Møre: Fortrinnsvis på baksiden av programblad,  
(1 eks. sendes banken) 
Rognve: En helsides annonse (gjelder programblad) 
Umbro: En helsides annonse (gjelder programblad og kampprogram) 
Pizzabakeren: En halv sides annonse (gjelder programblad) 
 
 
 
 
 

5,0 Annonsering: 
 

5,1   Annonsering over speakertjenesten: 
Sparebanken Møre nevnes som hovedsponsor på alle arrangement. 
Umbro skal nevnes  som offisiell leverandør til klubben før kamp, samt i 
pauser. 
Rognve skal nevnes som lokal forhandler. 

 
5,2  Profilering under kamper: 

Følgende bannere skal være hengt opp under kamp i hall: 
 (Rognve/Umbro har anledning om de ønsker) 
 

5,3   Profilering under turneringer og andre tilstelninger: 
Rognve/Umbro skal levere utstyr til avtalte priser.  
Lokal forhandler, Rognve, har anledning til å selge produkter under arr. 



Umbro-navnet skal være tilknyttet turneringens navn (eks. ved 
fotballskoler/ andre turneringer. 
 

          Sparebanken Møre sitt flagg heises ved alle større arrangementer. 
 
6,0 Logo: 
 

Følgende logo er offisiell og skal brukes av alle i idrettslaget. Størrelsen 
skal være i forholdet: Bredde 1,0 Høyde 0,95. 

  

   
 

 
På overtrekksdresser eller andre plagg, med svart eller mørk overflate, 
skal logo være trykket eller brodert på en hvit flate  slik at logoens 
farger blir riktig. 

 

Logo i rett format fås ved henvendelse til administrasjonen eller ved nedlasting 
fra BIL’s hjemmeseide hvor denne ligger tilgjengelig. 

 
6,1   Logoplassering på bekledning overdel, front: 
 B.I.L – logo:   skal være på alle plagg: venstre side bryst 

Rognve – logo: skal være på alle plagg, høyre side bryst,  
eller sentrert plassert. 

Umbro – logo:  skal være på alle plagg, høyre side bryst,  
eller sentrert over Sparebanken Møre sin logo. 

 Sparebanken Møre – logo:  
 skal være på alle plagg, høyre side bryst,  
Eller sentrert under Umbro sin logo. 



 
Alle plagg overdel, unntatt profileringsdressen, kan sponses med reklame som 
ikke går i konflikt med nevnte sponsorer, forbund eller profilmanualen for øvrig. 

 
 

6,2   Logoplassering på bekledning overdel, bak: 
 Profileringsdressen, se pkt. 2,4. 

Yttertøy for øvrig er det valgfritt med ”Blindheim IL” i bue på rygg. 
Treningstøy skal ikke ha ”Blindheim IL på rygg.  

 
6,3   Logoplassering på bekledning bukser front/bak: 

En enkel reklame på høyre og venstre lår front. Bak, ingen reklame. 
 
6.4   Logoplassering annonsering avis: 

- Kampannonser i aviser etc. skal følgende logoer plasseres: Blindheim IL, 
Umbro, Rognve og hovedsponsor Sparebaneken Møre. 
- Kampsponsor for anledningen prioriteres i størrelse. 

 
 - Møteannonser og alle andre bekjentgjørelser der idrettslaget er  

   arrangør skal ha idrettslagets logo. 
 
 
 

7,0   Media 
Umbro: Ved planlagte TV-opptredener skal Scan Trade AS ha beskjed god 
tid i forveien, og laget og dets spillere forplikter seg til å bruke Umbro-
utstyr. 

 
Klubben skal tilstrebe å få reklame på det stedet som evnt. bilder og tv-
intervjuer blir laget.  

 
Dersom det åpnes for hjørneflagg skal Umbro profileres.  
 
Ved bruk av sponsorvegg skal Sparebanken Møre`s logo plasseres på 
intervjuvegg slik at den er godt synlig. 
 

8,0 Unntak: 
Unntak fra disse rutiner, kan kun gjøres av hovedstyret.  
 

 
 


