
Regler for bruk av Drammen Styrkeidrettslags logo og farge 
Fastsatt av styret 28.2.2017. 

Generelt 
Drammen Styrkeidrettslags logo er Drammen Styrkeidrettslags eiendom.  

Logo og farge er en grunnleggende del av klubbens identitet og ansikt utad. All bruk av Drammen 
Styrkeidrettslags farge og logo skal følge disse reglene.  

Tvilstilfelle avgjøres av styret.  

Hensikten med logo og farge 
Logoen skal gi umiddelbar gjenkjennelse internt og eksternt. Bruk av Drammen Styrkeidrettslags logo 
og farge skal bidra til å skape tilhørighet og fellesskap blant klubbens medlemmer og mellom klubben 
og supportere.  

Drammen Styrkeidrettslags logo og farge 
Med logo menes her klubbens symbol, inkludert klubbens navn når dette er en del av symbolet. 

Drammen Styrkeidrettslags logo har følgende to varianter (jfr. styrets vedtak 5.4.2016): 

Variant A 

 

Variant B 

 

Variant A brukes når klubbnavnet kommer tydelig fram på annen måte, og når logo skal kombineres 
med personnavn (fornavn og/eller etternavn). Personnavnet plasseres da rettstilt under logo. På klær 
brukes variant A på bryst/erme. 

Variant B brukes når klubbnavnet ikke kommer tydelig fram på annen måte. På klær brukes variant B 
på ryggen. 

Følgende fargekombinasjoner kan brukes: 

▪ Svart på hvit bunn. 
▪ Hvit på blå bunn. Drammen Styrkeidrettslags farge er blå (PMS 293C, RGB 11/71/157). 

Ingen andre varianter eller fargekombinasjoner er tillatt. 

Logoen skal alltid framstå klart og tydelig. 

Logo lastes ned fra Drammen Styrkeidrettslags nettside. 

Intern bruk 
All intern bruk av Drammen Styrkeidrettslags logo skal være godkjent av styret.  

Logoen kan brukes på elektroniske medier, trykte medier, utstyr og apparater som eies av klubben, 
profileringsutstyr, samt klær og profileringsartikler for salg til medlemmer og supportere. 

Ved bruk av klubbens farge: Bestill alltid prøvetrykk før godkjenning, for å unngå feil. 

Ekstern bruk 
All ekstern bruk av Drammen Styrkeidrettslags logo skal være godkjent av styret.  

Norges Styrkeløftforbund, Styrkeløftregion Østafjells og idrettslag som er medlem av NSF kan bruke 
logoen i forbindelse med stevner. 

Hvis andre ønsker å bruke logoen, skal det inngås skriftlig avtale med styret. 


