
Logo og regler



Vi skal ta vare på profilen vår sammen

For at vi skal få en slagkraftig presentasjon og en sterkt og tydelig merkevare, er det viktig at vi 
er tydelige og konsekvente i all vår kommunikasjon. Derfor har vi laget denne designdokumentasjonen.
Den skal gjøre det enklere å bruke de ulike elementene. Her finner du maler for produksjon av
standardmateriell, noen råd på veien – og noen regler som vi skal holde oss innenfor.

Lykke til med bruken av elementene.



Logo

MITT VALG!
Logo i farge uten bakgrunn. Last ned!

MITT VALG!
Logo i sorthvitt uten bakgrunn. Last ned!

Logo i farge med bakgrunn. Last ned!

Logoen skal alltid være hvit, svart eller rød (15/100/100/0). Av disse fargene skal det alltid velges en som gir god kontrast til bakgrunnen. Også når 
den settes i et bilde.

Logo sorthvitt med bakgrunn. Last ned!

https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304042/Logo_mv_bakgrunn_v0nbao.ai
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304024/Logo_mv_bakgrunn_graa_z7hgdv.ai
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304122/Logo_mv_frilagt_txrri0.ai
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304094/Logo_mv_frilagt_sort_ted9r2.ai


Logo med payoff
Noen ganger er det ønskelig å ha med payoff. Da skal en av disse logoversjonene brukes. 

Logo med bakgrunn og payoff lionsprogram. Last ned! Logo med bakgrunn og payoff godevalg. Last ned!

Logo uten bakgrunn med payoff “gode valg”. Last ned!

Logo uten bakgrunn med payoff “godevalg” i én farge. Last ned!Logo uten bakgrunn med payoff “lions-program” i én farge. Last ned!

Logo uten bakgrunn med payoff “lions-program”. Last ned!

https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620303959/Logo_et_lions_program_pos_tbknw6.ai
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620303974/Logo_godevalg_pos_liwpin.ai
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620303918/Logo_et_lions_program_pos_red_hqimrz.ai
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620303993/Logo_godevalg_red_qhzhs4.ai
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304010/Logo_godevalg_ewpqda.ai
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620303880/Logo_et_lions_program_xif017.ai


Her ser du eksempler på foretrukket bruk av logoen.

Logo Regler

Primært skal denne versjonen av logoen brukes når det ikke er behov for payoff. Den står 
godt på de fleste farger.

Primært skal denne versjonen av logoen brukes når det er behov for payoff. Den står godt 
på de fleste farger.

Denne versjonen av logoen egner seg også godt på de fleste bilder.

Denne versjonen av logoen kan også brukes på de fleste bilder.



Logo kan også brukes i hvitt på ulike fargebakgrunner som er mørke nok:

Logo kan bare brukes på bilder når kontrasten er stor nok til at den står godt.

MITT VALG!

Her ser du eksempler på annen tillatt bruk av logoen.

Logo Regler

Primært skal rød versjonen av logoen brukes når den ikke er på rød bakgrunn.

MITT VALG!
MITT VALG!

Logo kan også brukes i hvitt på bilder som er mørke nok:

MITT VALG!



Logo Regler

Minste anbefalte størrelse for logo med payoff er ca 40 mm bredde

MITT VALG!

Minste anbefalte størrelse for logo uten payoff er ca 20 mm bredde

Gode valg kan læres



Logo Regler
Når MITT VALG står i rødt felt er det definert et område rundt logo som aldri skal være mindre enn forholdene som vises nedenfor. 

MITT VALG!
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Logoen vår til bruk for idrettslag og annen sponsing

Her er utfordringene mange. Elementene må tåle veldig forskjellige fargesammensetninger, materialer og ulike størrelser.



Logovariant 2: Uten payoff
Her er den opprinnelige logoen vår. Den passer inn på de fleste bakgrunner (drakter) enten i rødt eller hvitt.

Last ned

Last ned

https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304122/Logo_mv_frilagt_txrri0.ai
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304076/Logo_mv_frilagt_hvit_pw2zo3.ai


Logovariant 2: Med payoff
Her er logo med payoff. Det er bare disse to som kan brukes under logoen.

Last ned Last ned

Last ned Last ned

https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620303959/Logo_et_lions_program_pos_tbknw6.ai
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620303974/Logo_godevalg_pos_liwpin.ai
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620306684/Logo_et_lions_program_hvit_wnmox2.ai
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620306654/Logo_godevalg_hvit_nzsdrs.ai


Logovariant 3: Hvit i rødt felt
Her er logo på rød bakgrunn. Den er enkel å bruke på mange bakgrunner, men vil i 
noen tilfeller “stive opp” drakten der logoen plasseres.

Last ned

Last ned

Last ned

https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304042/Logo_mv_bakgrunn_v0nbao.ai
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304010/Logo_godevalg_ewpqda.ai
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620303880/Logo_et_lions_program_xif017.ai


Logo med payoff og Lionslogo
Her en løsning hvis det er ønskelig å ha med Lionslogo og payoff. Hvis logoen skal brukes på uvanlig 
spesielle formater eller materialer må det tas kontakt med MITT VALG sentralt. Den er enkel å bruke 
på mange bakgrunner, men vil i noen tilfeller “stive opp” drakten der logoen plasseres.

Logo med payoff Lionsprogram og Lions logo. Last ned! Logo med payoff gode valg og Lions logo. Last ned!

https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304596/Logo_payoff_et_lionsprogram_lionslogo_ujg1n1.ai
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304557/Logo_payoff_300x200_m2mxhq.ai


Hjelmer med Lions-logo 
og payoff:

Drakter med Lions-logo 
og payoff:

Noen eksempler:
Noen ganger er det ønskelig å bare ha med Lionslogo. Da skal denne logoversjonen brukes. Hvis logoen skal brukes helt spesielle formater må det 
tas kontakt med MITT VALG sentralt.

99



Logo med payoff
Noen ganger er det ønskelig å ha med payoff sammen med logo. Da skal denne logoversjonen brukes. Hvis logoen skal brukes på uvanlig 
spesielle formater må det tas kontakt med MITT VALG sentralt.

Hjelmer med Lions-logo 
og payoff:

Drakter med Lions-logo 
og payoff:

99



Fonter
Source Serif Pro brukes i overskrifter og alt profilmateriell som produseres. 

Source Serif Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890

Source Serif Pro Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890

Source Serif Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890

Times Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890

Times Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890

Profilfont overskrifter

Sekundærfont overskrifter



Fonter
Source Sans Pro brukes til tekster. Den finnes i mange varianter, fra light til bold i tillegg til kursiv. Arial kan brukes i brev, skjemaer, notater og 
powerpointpresentasjoner.

Source Sans Pro Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890

Source Sans Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890

Source Sans Pro Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890

Profilfont tekst

Sekundærfont tekst



Bruk av MITT VALG i tekster
Noen ganger har vi behov for å skrive navnet i vanlig tekst. Da skal MITT VALG alltid skrives med 
versaler (store bokstaver), men uten utropstegn som det er i logoen. 

Hva sier 
voksne om 
MITT VALG?

”Barna blir tryggere 
på hverandre når 
vi bruker MITT 
VALG.”
Barnehagelærer

”MITT VALG er 
lett å bruke, og har 
enkle oppskrifter 
for  hver leksjon.”
Barnehagelærer

Hva sier 
barna?

”Da bestemmer vi 
at vi skal være 
venner, så går vi ut 
og leker.”
Jente 5 år

”Vi får lov til å tøyse 
litt når vi har MITT 
VALG.”
Gutt 6 år

“Jeg elsker løven!”
Jente 4 år

Eksempel på bruk av MITT VALG i tekster:



Plakater til skoler, barnehager og 
idrettslag

Her er ferdige plakater i to formater. Disse kan lastes ned og skrives ut. Hvis de skal 
vare lenge, bør de lamineres eller settes inn i ramme med glass eller lignende før de 
blir hengt opp.

Vi er en

skole
Et Lions-program

Vi er en

barnehage
Et Lions-program

Last ned plakat a4
Last ned plakat a3

Last ned plakat a4
Last ned plakat a3

Vi er et

idrettslag
Et Lions-program

Last ned plakat a4
Last ned plakat a3

https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304901/Plakater_a4_idrettslag_a0kvcq.pdf
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304884/Plakater_a4_barnehage_semvpb.pdf
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304965/Plakater_a4_skole_utiacy.pdf
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304866/Plakater_a3_skole_cr7tig.pdf
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304787/Plakater_a3_barnehage_duwwym.pdf
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304803/Plakater_a3_idrettslag_z8tx5x.pdf


Plakater til skoler, barnehager 
og idrettslag  med Leo

Her er ferdige plakater i to formater med illustrasjon. Disse kan lastes ned og 
skrives ut. Hvis de skal vare lenge, bør de lamineres eller settes inn i ramme med 
glass eller lignende før de blir hengt opp.

Last ned plakat a4
Last ned plakat a3

Last ned plakat a4
Last ned plakat a3

Vi er en MITT VALG-skole

Et Lions-program

Last ned plakat a4
Last ned plakat a3

Vi er et MITT VALG-idrettslag

Et Lions-program

Vi er en MITT VALG-barnehage

Et Lions-program

https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304950/Plakater_a4_leo_skole_wi9i7u.pdf
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304819/Plakater_a3_leo_barnehage_ajcaff.pdf
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304834/Plakater_a3_leo_idrettslag_y8y73i.pdf
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304950/Plakater_a4_leo_skole_wi9i7u.pdf
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304934/Plakater_a4_leo_idrettslag_y8xqic.pdf
https://res.cloudinary.com/rubics/image/upload/v1620304918/Plakater_a4_leo_barnehage_uaypri.pdf



